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Олег Рафальський,
Микола Михальченко

ВІД ПЕРЕЯСЛАВЛЯ ДО ДОНБАСУ
У статті розкривається специфіка історичної ситуації навколо України. Показано, що, незважаючи на тимчасові труднощі,
перспективи розвитку України достатньо обнадійливі.
Ключові слова: Україна, конфлікт, цивілізація, Європа, США,
Росія, Китай, розвиток.
Rafalskiy O., Mykhalchenko M. From Pereyaslav to Donbass
This article, devoted specific historical situation around Ukraine.
Main focus of this issue of the current difficult situation in Ukraine.
However authors of the article believe, that exist positive perspective of
the development of the Ukraine.
Keywords: Ukraine, conflict, civilization, Europe, USA, Russia,
China, development.
У 2004 році була опублікована монографія «Переяславський
договір України з Росією 1654 року. Ретроспективний аналіз», в якій
була спроба простежити етапи співжиття українців і росіян спочатку
в одній державі, а з розпадом СРСР – в окремих. Уже тоді спостерігалася певна напруженість у наших міждержавних стосунках. Але
якби хтось тоді сказав, що через десять років ми будемо воювати,
більшість вважала би, що розмовляє з божевільним прогнозистом.
На жаль, сумна реальність наших днів полягає в тому, що між двома
державами і націями триває війна.
Замислюючись над тим, чому стосунки між колись братніми
народами дійшли до сьогоднішнього стану, можна дійти однозначного висновку: окрім суб’єктивних факторів, пов’язаних з
діяльністю окремих політичних діячів, сил, головним є фактор
глобального масштабу. Він полягає в тому що, ставши самостійними державами, Україна і Росія в цивілізаційному плані
рухалися в діаметрально протилежних напрямах. На перший
погляд, у пострадянський період наші країни розвивалися за
дуже схожими сценаріями: у них олігархія і у нас олігархія, у
4

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

них корупція і у нас корупція, у них правовий «беспредєл» і в
нас так само. Але, як слушно назвав свою найбільш вдалу книгу
Леонід Данилович Кучма, «Україна – не Росія». І це так, Україна
і Росія – це різні регіональні цивілізації, які розходяться у
різних напрямах. Україна прямує в об’єднану Європу. Росія
будує штучну «євроазійську» цивілізацію, яка поки що існує
лише як ілюзорна модель суто ідеологічного характеру.
Попри колосальні прорахунки у державному будівництві,
безперервну зміну політичного устрою в Україні поволі створювалося громадянське суспільство і країна, яка, хоч і кульгаючи,
рухалася в напрямі західних цивілізаційних цінностей. У Росії ж
ще за правління «демократичного царя Бориса Миколайовича
Єльцина», який, за його словами, прокидаючись, перш за все
думав, що він зробив для України, точилася постійна громадянська
війна на Кавказі, зашкалював рівень тероризму. Імперію, якою
залишається Російська Федерація, могла врятувати тільки «сильна
рука», яку вона одержала в особі В. Путіна. Він отримав країну, що
пережила дефолт, і досить швидко, за рахунок сприятливої економічної кон’юнктури на ринку ресурсів та нафтодоларів зумів
поставити її на ноги. Але ноги ці йшли вже не в бік демократії і
прогресу, а в напрямі деспотії східного, азійського типу.
Як слушно зазначає відомий російський економіст і соціолог
Владислав Іноземцев, свідомість російської політичної еліти і
російського інтелектуального класу радикально відрізняється від
європейської. Мова моральних оцінок, яку вони сповідують (добре –
погано, справедливо – несправедливо), набагато ближча риториці й
аргументам мусульманських богословів (відповідає догмам ісламу –
або ні), ніж європейській правовій мові (законно – незаконно,
легітимно – нелегітимно). Кордони розумного і дозволеного визначаються тут не законами, а доцільністю – і це буде проявлятися
дедалі наочніше.
«Новоазія» (мається на увазі сучасна Росія) в найближчі роки
має шанс стати для Заходу не меншим викликом, ніж «Новоросія»
для України. Європі буде дуже складно – і ментально, і на політичному рівні – подолати ставлення до Росії як до своєї частини і
перебудуватися на сприйняття її як ворожої Заходу, традиціо5
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налістської і ретроградної держави. Цей процес триватиме роками,
якщо не десятиріччями, – але, врешті-решт, Європі доведеться з
цим змиритися або більш чітко розвести географічний і цивілізаційний фактори.
Ще важче буде нам, бо ретроградного сусіда неможливо усунути від наших кордонів. Тому вважаємо, що наукове осмислення
того, що відбувається, визначення й обґрунтування контактних зон
для діалогу з неупередженими і об’єктивними російськими вченими є вкрай важливим для подальшого розв’язання нинішнього
конфлікту.
Конференція «Україна і Росія: що далі?», проведена
21 листопада 2014 р., є одним з перших кроків у цьому напрямі.
Сподіваємося, що її висновки і рекомендації допоможуть нашим
політикам врегулювати існуючу кризу.
А тепер щодо проблематики наявної конференції.
I. Протягом 2013 – 2015 рр. Україна опинилася в епіцентрі
геополітичних потрясінь і протистоянь по лінії США і ЄС проти
Російської Федерації. Як наслідок, це переформатувало політичну
карту країни і заклало інші основи соціально-політичної домінанти
більшості населення на довготривалий період, а також дій Росії в
АРК і на Донбасі.
Загалом, у діях Заходу і Російської Федерації можливо провести
аналогії з ХVІ століттям, коли Захід обмежив розвиток Росії як
великої держави шляхом державної і релігійної унії з колишніми
руськими князівствами на території сучасної України, створивши
Річ Посполиту, тобто Балто-Чорноморську дугу відторгнення.
Схожий процес пов’язаний з асоціацією України з ЄС –
створення буферної зони на кордонах з Російською Федерацією під
патронатом Польщі.
Фактично, це неоунія з використанням тих самим міждержавних
і релігійних факторів. Отже, вирішення «українського питання», на
нашу думку, у таких умовах залежатиме не лише від української
влади, а можливо, взагалі не залежатиме від неї.
Основними «гравцями» на українському полі залишатимуться:
1. Російська Федерація;
2. ЄС і США;
3. Китай
6
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Спробуємо змоделювати поведінку кожного з них. Російська
Федерація робитиме все можливе для відновлення позаблокового
статусу України, включаючи військове втручання.
Зазначимо, що частину цього завдання вона виконала шляхом
відторгнення АРК і створення псевдодержавних утворень на
Донбасі, чим призупинила процес євроінтеграції України.
На нашу думку, найближчим часом Росія на пряме військове
втручання в Україну не піде, але прагнутиме взяти під контроль
всю територію Донецької і Луганської областей для створення
умов їх економічної самодостатності, продовжуючи гібридні
форми втручання.
Другим завданням для Російської Федерації стане створення
сухопутного коридору до АРК. Якщо це питання неможливо буде
вирішити мирним шляхом з керівництвом України (до весни
2015 р.), скоріше за все будуть створені умови для дестабілізації
ситуації у південно-східних областях з використанням наслідків
економічної кризи, що посилюватиметься.
Контроль над Донбасом дозволить Росії зробити процес
дестабілізації в Україні постійно діючим та не дасть можливості
для нашої держави вступити до НАТО і, тим більше, набути
членства в ЄС.
Побічним наслідком загострення ситуації в Україні для
Російської Федерації буде «батіг для утримання в стійлі»
керівництва Білорусі, яке буде боятися подібного розвитку подій.
У політичному плані Російську Федерацію, на нашу думку,
вже мало цікавлять «солідні» опозиційні сили в Україні, які не
здатні на радикальні дії. В першу чергу йдеться про Комуністичну
партію України та «Опозиційний блок», що не мають перспектив у
боротьбі за владу в нинішніх умовах.
Перевагу віддаватимуть контактам з поміркованим крилом
влади в Україні і створенню радикальних проросійських угруповань на Південному Сході нашої держави.
Одночасно росіяни сконцентруються на спробах розколу в ЄС
(через Угорщину, Чехію, Сербію) з «російського питання», а також
на підтримці анклавів національних меншин в Україні. Насамперед, на Закарпатті через русинів, а також угорців, автономію
яких підтримує уряд Угорщини.
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Виходом зі зазначеної ситуації, з точки зору керівництва РФ,
вбачаються такі рішення щодо України (зрозуміло, що підкріплені
згодою США і ЄС, а потім і домовленостями із українським
керівництвом):
 відмова від санкцій з боку ЄС в обмін на надання гарантій
енергобезпеки Європи;
 федералізація України, включаючи Донбас, як її складову,
але з особливим статусом;
 відмова ЄС і США від інтеграції України в НАТО;
 мовчазна згода з анексією Криму.
З нашого погляду, може бути ще більш песимістичний
сценарій розвитку подій в Україні. Він можливий за умови, якщо
керівництво Російської Федерації не зможе внести розкол між ЄС і
США і не отримає сигнал про те, що Захід готовий обговорювати
«російський план» врегулювання ситуації (насамперед щодо
санкцій). Тоді може стати реальністю розгром військових сил
України на Донбасі.
Як наслідок цього – нас чекає не тільки хаос у державі, але й
доля «буферної зони» з ескалацією напруги. Це буде спробою
змусити Захід домовлятися з Росією щодо контролю над «буферною зоною» заради недопущення великої війни у Європі.
II. ЄС і США
США жорстко тиснутимуть на всіх, хто не згоден з нормалізацією стосунків з РФ і не сприяє перетворенню України у форпост
американських інтересів на кордонах з Росією. При цьому, для
США не цікаво – чи збереже Україна за собою Донбас, чи, припустимо, Харківську область. Головне, щоб був підконтрольний
плацдарм, навіть нехай невеликий, але на кордоні з РФ. Грузія
тому приклад.
Судячи з цього, локальну війну у Європі для послаблення ЄС і
РФ вони не виключають. Проте повномасштабний воєнний
конфлікт з Росією їм не потрібен.
ЄС і РФ на словах теж не прагнуть локальної війни у Європі.
Однак перший не може вийти з-під контролю США, а другий – не
в змозі відмовитися від своїх геополітичних інтересів.
Трохи додає оптимізму та обставина, що ані США, ані ЄС
особливо не бажають фінансувати Україну. А тим більш постійно
8
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годувати понад 40 млн утриманців із держави, де зруйнована
економіка і лідери якої не здатні провести необхідні реформи та
побороти корупцію.
Звідси висновок, якщо РФ не зможе внести розкол по лінії
США – ЄС, або, якщо нове керівництво ЄС само не піде на
нормалізацію відносин з РФ на шкоду інтересам США, локальної
війни на Південному Сході України не уникнути. Сигналом до
повномасштабних бойових дій можуть стати поставки летального
озброєння для української армії з боку США. Це викличе зворотну
реакцію РФ, зокрема, повне визнання «ДНР», «ЛНР» та їх легальне
озброєння.
III.Китай
Китай буде прагнути стояти над поєдинком. Періодично буде
підтримуватися РФ, щоб не допустити зближення Заходу з Росією.
Послаблення США, РФ і ЄС навколо ситуації в Україні, а особливо
в Сирії, йому на руку.
Відреагувати може лише на можливі передумови виникнення
локальної війни в Україні. Адже ця територія йому цікава в плані
отримання доступу на ринки ЄС.
Таким чином, врегулювання стосунків між Україною і Росією
в сучасних умовах значною мірою залежатиме від позиції країн,
чиї геополітичні інтереси перетнулися на території нашої держави.
У той же час, Україна – справжній хазяїн своєї долі. Ніяка
зовнішня допомога не може врятувати країну, якщо вона сама не
розвивається, не рухається вперед. Крім зовнішньої агресії Росії –
усі інші проблеми внутрішні. З таким високим рівнем корупції, з
розбалансованими політичними і економічними інститутами –
жодна зовнішня допомога не врятує державу від загальної кризи. І
це багато хто розуміє, але кожний наступний режим усе більше
заганяє країну у глухий кут.
Боротьба з корупцією – це не просто кампанія ідеологічного
плану, а розв’язання проблеми розвитку країни. Корумповане суспільство приречене не тільки на постійні соціальні конфлікти через
зубожіння мас, оскільки корупціонери зосереджені на грабунках
населення, але і на гальмування закордонних інвестицій (жодний
чесний інвестор не буде давати хабарі тільки за можливість вести
9

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 1(75)

чесний бізнес), на євроінтеграцію. Тобто, майбутнє України безпосередньо залежить від результатів боротьби з корупцією.
Попередні режими в корупційних схемах були пов’язані з
російською корупцією, допомагали російським корупціонерам
грабувати російський народ, надра Росії, не забуваючи обкрадати і
український народ. Недарма усі українські корупціонери знаходять
притулок у Росії, у своїх компаньйонів.
На жаль, корупція проникла у всі сфери українського життя: у
економіку, політику, в охорону здоров’я, побут, спорт і т.д. І стала
проблемою національної безпеки і оборони. Питання стоїть гостро –
або перемога над корупцією, або занепад держави і суспільства.
Найгострішою ця проблема була в Києві і Донбасі. Усі органи
влади в Києві були корумповані, і нерідко всенародно обраний
Президент країни очолював корупційну піраміду, а Донбас був
найбільш криміналізований і корумпований регіон, де корупція
стала нормою життя, через економіку Донбасу розкрадався державний бюджет. Населення Донбасу звикло до такого існування,
підтримувало своїх «рідних» корупціонерів, увесь час вимагаючи
від центральної влади дотацій шахтарям, металургам, хімікам, які
розкрадалися місцевими олігархами.
Щоб зрозуміти ситуацію в Донбасі, треба використати теорію
психології мас. Не варто піддаватися демагогії про те, що народні
маси розумніші еліт, що їх поведінка завжди раціональна. Ще в
стародавніх Греції і Римі був зафіксований феномен, що раби
здебільшого можуть підтримувати рабовласників, приймати їх інтереси як свої. Наприклад, під час розгрому повстання рабів під керівництвом Спартака легіони Краса (олігарха Стародавнього Риму)
були значною мірою сформовані з рабів, гладіаторів, плебса, які
воювали за гроші проти своїх же обездолених колег.
Народні маси були по обидва боки барикад у всіх революціях
і контрреволюціях, повстаннях і їх придушеннях, у громадянську
війну в Росії і Україні 1917–1921 рр. Те саме ми спостерігаємо в
Україні нині, коли один регіон – Донбас (як колись у революційній Франції Вандея захищала абсолютизм) захищає своїх
корупціонерів. Діє правило: «ми розуміємо, що він є кримінальний авторитет, корупціонер», але він наш, свій.
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Чому так сталося в Україні? Переважно Україна однорідна.
Але це «переважно». Одночасно вона мозаїчна. Кожний регіон
має свою специфіку. Якщо більшість населення України вважає
Переяславські угоди Б.Хмельницького історичною помилкою (ми
не будемо аналізувати інші можливі варіанти угод), то значна
частина населення Донбасу, за соціологічними дослідженнями
1995–2010 рр., вважала їх правильними.
Треба науково оцінювати регіональну «донецьку ідентичність». Усі попередні роки, з часів освоєння промислового потенціалу Донецького басейну, туди звозилися мешканці усіх регіонів
Російської імперії, але переважно центру Росії. Кількість етнічних росіян зростала, українців зменшувалась. Росіяни привносили
свій менталітет: рабську покірливість, пияцтво, низьку побутову
культуру, несприйняття сільського індивідуалізму. Уже в 1918–
1922 роках ми стикаємося з проявами сепаратизму (ДонецькоКриворізька республіка). В 1930–1939 рр., коли частина українців
була репресована, поповнення населення відбувалося за рахунок
органабору з центральних губерній Росії і зеків з таборів в
«Гулагу» (це слово стало інтернаціональним). Ще дві хвилі
переселення відбулися після Другої світової війни – «на відбудову промисловості Донбасу» і «на будівництво шахт Донбасу».
Де до 30% було «спецпереселенців» (справедливо і несправедливо засуджених).
Як наслідок, сформувалася «донецька ідентичність», частково
з кримінальним мисленням і діями, з псевдоколективізмом («жити
як усі»), стилем пролетарського життя (що заробив, те і пропив),
які жили в жахливих умовах (бараки, гуртожитки, санітарні заклади на вулицях, водоколонки біля бараків і т.д.). Лише з середини
50-х років ХХ століття почалося будівництво «хрущовок» і нових
обкомів і райкомів. Тому потяг жителів іншої частини України до
приватних будинків, дач розглядався донеччанами як культ
накопичення, куркульство.
Зусиллями «донецької ідентичності» і частини олігархів, за
сприяння Л.Кучми і В.Ющенка, їх яскравий представник – кримінальний авторитет та жалюгідний боягуз В.Янукович був спочатку
призначений Прем’єр-міністром, а потім обраний Президентом
України Він бажав здійснити «тихий аншлюс» України у Євро11
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азійський союз. А коли народне повстання у вигляді «Майдану-2»
заперечило це, запросив Кремль до агресії і втік до Росію.
Україні доведеться відбити агресію Росії, розв’язати проблему
донецького сепаратизму і реалізувати курс на євроінтеграцію. І це
може бути здійснено, коли держава і суспільство будуть консолідовані, буде переможена корупція і здійснені політичні і
економічні реформи.
Україна може реалізувати ці завдання, тому що ситуація
докорінно змінилася. В 2014 році почалася найновіша історія цієї
країни. В цьому році була розвіяна ціла низка старих міфів: «що
російський і український народи – брати»», «що між Україною і
Росією дружба на віки» і т.д. Навпаки, почалася війна між цими
держави як вплив історичних багаторічних тенденцій, які були
закладені ще в ХІІ столітті, коли колоніальні князівства Північного
Сходу почали боротьбу за незалежність від Древньої Русі з центром
у Києві. Яскравим прикладом були походи на Київ володимиросуздальського князя Андрія Боголюбського, який приходив не з
метою зайняти київський «стол», а щоб пограбувати його. Це вже
була не міжкнязівська боротьба, а війна одного державного
утворення проти іншого. І сторіччями протистояння між Києвом і
Володимиро-Суздальщиною, Україною і Московією, між Україною
і Росією виливалося у війни, повстання, міжетнічні конфлікти.
Нинішня війна 2014 р. не випадковість, а закономірність
історії. Як би вона не завершилась і коли б не завершилася, дві
регіональні цивілізації – українська і російська будуть взаємно
відштовхуватися, конфлікт цих цивілізацій триватиме і надалі.
Шанси України у цьому конфлікті не такі вже погані. Вперше
на її боці увесь цивілізований світ. Так, він недостатньо допомагає
Україні озброєннями, тому, що побоюється ядерного конфлікту з
Росією. Але його економічна і політична підтримка України є
запорукою загальної перемоги демократичного світу проти
агресора – Росії, яка ступила на шлях самознищення. Економічні
санкції навіть у тому обсязі, які запроваджені Заходом проти Росії,
вже діють, і Росія перебуває у стані кризи. Не може технологічно і
політично відстала країна не програти в умовах сучасного
глобалізованого світу розвиненим країнам. Вона просто приречена
на поразку. Історичний час працює проти неї.
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Олександр Майборода

НОСТАЛЬГІЙНА ПАМ’ЯТЬ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ:
ІСТОРИЧНЕ ЗАПІЗНЕННЯ
У статті розкривається невідповідність сучасних спроб Росії
з відновлення свого імперського статусу принципам, за якими
функціонує міжнародна система.
Ключові слова: імперія, історична пам’ять, візантинізм,
експансія.
Mayboroda O. Nostalgy Memory about Russian Empire System:
historical lost.
The article exposes the incompatibility of to-day Russia’s attempts
to restore its empire status, with the principles of international system
functioning.
Keywords: empire, historical memory, byzantinizm, expansion.
Нинішня зовнішня політика Російської Федерації за критеріями практичної раціональності видається безглуздою. Окупація
Криму і кількох районів України ніяк не може компенсувати втрат
на її здійснення. Загальний намір підкорити, а ще краще –
окупувати всю Україну, не випливає із загальної ситуації у світі.
Україна не володіє великою кількістю цінних природних ресурсів,
за які слід було б боротися Росії, яка обрала для себе модель
сировинно-експортної економіки. Територіальний розподіл світу
давно завершено, чим позбавляється потреба у використанні
українців як гарматного м’яса для подальшої експансії, як це було
протягом попередніх століть. Зважаючи на це, раціональність дій
кремлівського керівництва можна визнати тільки з позицій
політичної семіотики – подати світові знак про нібито ключове
місце Росії у міжнародній ієрархії.
Нинішня російська спроба відродження зниклої імперії не є унікальним випадком у світовій історії. Приміром, древні і середньовічні
імперії своєю появою спрощували структуру міжнародної системи,
що полегшувало її регулювання і забезпечення її гомеостазу. Імперії
сприймалися у світі як гаранти порядку і стабільності. Тому, коли
13
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великі імперії занепадали, виникала ностальгія за ними навіть серед
тих, хто докладав руку до їх руйнування.
За інерцією спрацьовувала інтуїтивна потреба у надійних
регуляторах, а за відсутності загальновизнаних норм міжнародного
права регуляція уявлялася як фізична, переважно військова, дія, на
яку могли бути спроможними тільки великі потужні утворення.
Образ таких утворень з’являвся із колективної пам’яті про сам
принцип управління системою з одного центру, хай сам центр і
було зруйновано як такий, що не впорався зі взятою на себе
функцією і залишався як семіотичний знак: «В історії періодично
з’являються часи, коли минуле слабшає і забувається, занурюється
у небуття, і часи, коли воно знову упізнається, пригадується,
відновлюється і повторюється» [6, с. 80].
Такою була ситуація, приміром, відразу після падіння Римської імперії. Коли у 493 р. один з остготських вождів Одоакр,
який за сімнадцять років до того забив останній формальноюридичний цвях у Західну Римську імперію, був убитий своїм
конкурентом Теодоріхом, розпочалося широке й активне запровадження у суспільне життя цього народу римських культурних
надбань. Така політика була проголошена «Едиктом Теодоріха», в
якому він звертався до підлеглих: «Вам належить без опору підпорядковуватися римським звичаям, до яких ви наново повертаєтеся
після тривалої перерви, бо має бути благословенним відновлення
того, що, як відомо, служило процвітанню ваших предків» [5, с. 6].
Захоплений величчю колишньої імперської столиці – Риму,
Теодоріх не жалів зусиль, аби зробити Равенну – нову столицю
тепер уже тільки Західної Римської імперії, у якій він розмістив і
остготський королівський двір, – одним з найкрасивіших міст
світу. Він прикрасив його новими архітектурними спорудами. Двір
Теодоріха набув слави не лише розкішшю, яка змагалася із розкішшю колишніх імператорів, а й своєю підтримкою літератури,
мистецтва, театру у давньоримських жанрах і зразках [5, с. 6–9].
Звернення варварів (і не лише остготів) до еллінської та римської
спадщини засвідчувало певну ностальгію за впорядкованістю міжнародної системи, хай самі автори і виступили її руйнівниками.
Невдала спроба відродження єдиного регулятивного світового
центру у Західній Європі у вигляді Священної Римської імперії
14
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германської нації і, навпаки, вдала спроба її відродження на Сході
Європи у вигляді Візантійської (ромейської) імперії однаково
відображували ту семіотичну закономірність, що «… система має
пам’ять про свої попередні стани і потенційне «передчуття»
майбутнього. Таким чином, смисловий простір має багато обсягів і
в синхронному, і в діахронному відношенні. Він має розмиті
кордони і здатність включатися у вибухові процеси» [1, с. 146].
Для пост-римської міжнародної системи такими вибуховими
процесами стали статусно-групові реструктуризації у соціальних
субстратах більшості її елементів, а також збільшення кількості
самих соціальних субстратів унаслідок збільшення кількості
держав, які були для них політико-правовими оболонками. Сама
якість цих субстратів, їхні властивості визначалися, з одного боку,
їхніми примордіальними витоками, а з другого боку, їхніми
орієнтаціями на зразки, залишені попереднім станом системи.
На відміну від Священної Римської імперії, Візантія значно
довше виконувала роль регулятора міжнародних відносин у навколишньому просторі. Однак загальні наслідки для досягнення
кожним із двох сегментів тодішньої міжнародної системи еквіфінальності (тобто здатності функціонувати незалежно від зовнішніх
чинників) завдяки аутойєзису як вмінню самостійно винаходити
засоби для самозбереження, були протилежними. Збільшення кількості держав, а головне – їхньої самостійності на Заході змусило їх
до пошуку правового регулювання своїх взаємовідносин поза
харизматичністю імперського центру. На Сході «ручне управління» міжнародними відносинами полягало у провокуванні протиріч
і конфліктів між різними їх учасниками, аби каналізувати їхню
пасіонарність подалі від центру. Врешті-решт, така політика
обернулася проти нього самого.
Деякий час Візантія зберігала політико-семіотичну харизму.
Скажімо, турки-сельджуки увійшли в протистояння з Візантією
не лише з питання просторового домінування, а й щодо права на
продовження політико-семіотичної традиції Римської імперії,
тому називали свій султанат як Конійським (від назви столиці),
так і Румським. Але вже безпосередні руйнівники Візантії туркиосмани відмовилися від будь-якої семіотичної, у тому числі у
назві, асоціації своєї імперії з ромейською, вважаючи себе здат15
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ними запровадити новий порядок у просторі свого впливу під
символами ісламу.
Стійкість західної частини міжнародної системи попри усі
ентропійні складності, викликані конфліктами між національними державами, а з другого боку, нездатність Візантії утримати
свій простір можна значною мірою пояснити різними правовими
засадами регулювання відносинами у цих просторах. Відмінності
ж у правових засадах випливали із відмінностей цивілізаційного
характеру.
Ностальгія за імперіями, як зазначалося, зумовлювалася спогадами про спільний правовий порядок. Саме прагнення до єдиного порядку у світі було результатом утвердження монотеїзму у
найбільших народів. При цьому порядок розумівся не тільки в
парадигмі «влада – підлеглі», а також у парадигмі «добро – зло», і
порядок означав перемогу першого над другим.
Європейські принципи міжнародного права неминуче відображали положення християнського вчення про єдиного Бога, а відтак
і про єдиний порядок, якому мають підкорятися усі люди. З
другого боку, утворення Священної Римської імперії логічно вимагало запровадження римського права. Така реінкарнація вимагала
розв’язання певної суперечності, яка випливала із природи
римського права.
Римська культура, у тому числі правова, формувалася як
локальний варіант еллінізму. Давні греки виходили із вічності
космосу, а отже, із ідеї незалежності його утворення від волі і зусиль
богів. Уся діяльність людини розумілася як така, що відбувається в
межах встановленого порядку, даного назавжди [2, с. 98–99]. Боги
вважалися не творцями закону і порядку, а його охоронцями, які
карають за порушення правил, встановлених згори. Римське ж право
вийшло з-під домінування релігійних канонів і стало приватним.
У постримський час проект запровадження відроджених у первозданному вигляді принципів римського права серед соціального
субстрату, якого піддавали християнізації, наражалося на ще одну
перешкоду – народи не бажали відмовлятися від норм звичаєвого
права, освячених язичницькими віруваннями. Тому загальне правове
поле Європи неминуче народжувалося як симбіоз норм римського і
місцевого звичаєвого права під егідою християнства. Така тенденція
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була запрограмована насамперед тією обставиною, що роль відновлювачів Римської імперії взяли на себе германці. Вони подавали
приклади найбільшої наполегливості у збереженні своїх примордіальних звичаїв. Один з таких прикладів – вбивство вестготами
свого короля Атаульфа (416 р.) за спробу підмінити германське
звичаєве право римським [2, с. 138].
Тенденція до відновлення міжнародної структури на засадах її
спрощення шляхом укрупнення елементів і надалі виявляла свою
невблаганність. Однак «правове життя цих (германських – О.М.)
народів, незважаючи на спроби утримати германські традиції,
жорстко і невідворотно підпало під найсильніший вплив римського
права, з одного боку, і християнства, яке поширювалося в Європі, –
з іншого. Переможений силою варварської зброї Рим, у свою
чергу, підкорив германські племена своїми релігійними (християнськими) та юридичними ідеями. Починалася романізація і
християнізація варварських народів Європи, культура яких була,
по суті, племінною і не потребувала ще витончених правових
форм, що їх пропонувала римська юриспруденція. Тим не менше,
германські королі, вимушені шукати спільну з іншими народами
«юридичну мову», мусили запроваджувати римське право у
власній і спрощеній інтерпретації» [2, с. 343].
У синкретичному просторі азійської цивілізації постримська
ентропія не знищила аналогічну тенденцію до єдиного правового
порядку, однаковість якого була б освячена єдиним для всіх Богом.
Спочатку ідея монотеїзму запроваджувалася через зороастрійський
культ Ахури-Мазди, поставленого на вершину перського пантеону
[2, с. 63]. Синкретизм індуїстської релігії також не суперечить ідеї
єдиного порядку. Індуїзм взяв із ведичної культури поняття дхарми,
яке стало основою релігійно-правової етики. Якщо римське право
утверджує «свободу договору», то дхармашастри (індуїстські правові пам’ятники) несли в собі ідею вищого контролю над «свободою
договору», праведності і відповідності божим настановам усього,
що чиниться людьми [2, с. 29–44].
Зороастрійська ідея єдиного Бога своє найповніше втілення
знайшла в юдаїзмі, який з позицій правознавства характеризується як сакральний контрактуалізм, тобто «угода з Богом»,
внаслідок чого вищою цінністю старозаповітної етики є закон і
17
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підкорення йому. Християнство ж у сучасному російському
суспільствознавстві тлумачиться як вчення, яке не заперечує
закон, але надає йому значення життя у свободі і любові: «Закон
свободи є любов, а вона містила в собі усі моральні заповіді, взяті
разом. Моральний обов’язок християнина, таким чином, вимагає
подвигу, він набагато трудніший, ніж обов’язок відправляти
обряди і виконувати заповіді. Якщо закон Мойсеїв, переданий від
Бога через людину, був, принаймні для того часу, релігійноюридичним, позитивно установленим, то євангельський закон
свободи, записаний «не на скрижалях кам’яних, а на «скрижалях
серця», мав релігійно-надюридичний характер, мислився як
ідеальна норма для позитивного людського закону» [2, с. 281].
Наведена інтерпретація відображає насамперед православне
розуміння співвідношення «закону» і «любові». У разі застосування
цієї інтерпретації до міжнародної системи виникають такі питання.
Якщо принципи «любові» є вищими за «закон», а значить – і за
закон «свободи», а сама любов є вибірковою, то чи не закладаються
тим самим підстави для набуття елементами міжнародної системи
властивості прояву «любові» відповідно до «свободи» суб’єктивного вибору, здійснюваного одним із елементів системи? І друге
питання, яке випливає з першого, – чи не буде тоді міжнародноправова норма, якою регулюються відносини у системі, легко
ігноруватися посиланнями на її неспроможність забезпечувати
«любов», як вона буде суб’єктивно інтерпретуватися порушником
міжнародного права?
Коли розуміння зла стає суто індивідуальним актом, це дозволяє виправдовувати будь-яку агресію, якщо її можна обґрунтувати
як справедливу. А слідом за тим можна виправдати і все, що
супроводжує агресію – підкорення, пограбування і навіть знищення цілих народів. Запобігти цьому можна, мабуть, моральнорелігійною гомогенізацією усього соціального субстрату міжнародної системи в цілому, аби всі розуміли «любов» однаково. Але
реалізація такої мети не під силу будь-якій релігії, і християнству
зокрема.
На заваді такій стратегії стоїть безліч перешкод, з яких
найбільш помітними і значущими є дві. По-перше, таку стратегію
здійснює кожна зі світових релігій, посилаючись на своє «єдино
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правильне» тлумачення «порядку», «закону», «любові» та усіх
моральних норм. По-друге, навіть у тих частках простору світової
системи, де християнство стало домінуючою релігією, воно не
змогло знищити до кінця усі релікти старих вірувань, воно було
змушене пристосовуватися до них і миритися з місцевими тлумаченнями загальної християнської етики. Аналогічною є ситуація
в тих частинах світової системи, де домінують інші релігії.
Виходячи з цього, можна стверджувати, що функціонування
міжнародної системи на принципі вищому за «закон» може стати
неможливим унаслідок того, що елементи системи будуть зайняті
не так обміном властивостями між собою, як знищенням властивостей один одного.
Якщо визнати правомірним співвіднесення політеїзму і монотеїзму з адаптивністю і креативністю, то пріоритетність закону,
притаманна іудаїзму, логічно визнати організуючим початком у
міжнародній системі: «Монотеїстична людина як суб’єкт,
реалізуючи свою креативну творчу сутність, являє собою не просто
іншу форму організації життя. Це життя імпліцитно містить
засновуючий початок, який перебуває поза природним світом.
Вона відрізняється ще й тим, що людське буття – це не тільки
здійснення, а й творення своєї сутності. В цьому контексті
уявляється можливим казати про парадигмальне значення юдаїзму
для наступного розвитку людської цивілізації» [3, с. 60–61].
Монотеїзм, який взяв свій початок в зороастризмі і знайшов
своє продовження в юдаїзмі, а від нього у християнстві та ісламі,
відіграв видатну роль в організації правопорядку у міжнародній
системі, який закладався віруючими людьми і для них був
беззаперечним принцип «єдиний Бог – єдиний закон». Цей
принцип став імперативним у взаєминах між національними
державами з різних цивілізаційних просторів, хоча їхні відмінні
культурно-релігійні основи породжували різне розуміння того
змісту, який цей принцип мав захищати.
Одним з проявів таких відмінностей є показова для сучасної
Росії апологія візантизму як проекту більш-менш справедливих
суспільних форм, як релігійно освяченої впевненості у кращому
майбутньому, як мрії про християнську єдність, про братерство і
згуртованість народів і людей, які повірили у Христа і прагнули до
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його Царства. Крах цього проекту пояснюється тим, що «релігійні і
соціальні конструкції, на яких ґрунтувалося візантійське суспільство, претензії на створення по-справжньому християнської
імперії, згідно з заповідями Христа, вченням св. апостола Павла та
інших апостолів наразилося на глухий опір людського єства, на
труднощі, з якими земна і грішна людина відгукується на високі
моральні ідеали. Західне християнство, обравши порівняно легкий
шлях, поступилося цьому єству, знизило рівень християнських
вимог, стало більш земним і світським (особливо це стосується
протестантизму) і тим самим лише відтермінувало, але не виключило настання цивілізаційної кризи. Візантія загинула…, не
зумівши (хоча теж намагалася) перебудуватися за рахунок відмови
від цінностей високого християнства. В цьому невмінні, а краще
сказати, небажанні прилаштовуватися до капіталістичних відносин, які наближалися, до наступаючого царства грошей і вигоди
полягає, можливо, основна історична заслуга візантійської
цивілізації» [2, с. 418–419].
Апологія візантизму є одним із багатьох симптомів ностальгії
імперської системи за своїм колишнім пануванням у навколишньому просторі. Критика з позицій візантизму сучасного капіталізму є
співзвучною тій антизахідній риториці, що була притаманна
середньовічній Московській державі. Йдеться про ідеологему
(термін «ідеологема» у застосуванні до коротенького висловлювання видається нам більш відповідним, ніж претензійний «теорія»)
«Москва – Третій Рим», яку віднесено до розряду політичної теорії,
якою керувалися правителі Русскої держави*.
Ідея «Третього Риму» була висловлена у першій чверті ХVІ ст.
псковським монахом Філофеєм у посланні, адресованому дяку
М. Місюрю-Мунехіну: «Яко вся христианская царства приидоша в
конец и слидошася во едино царство нашего государя, по пророчьским книгам то есть Ромейское царство. Два убо Рима падоша,
*

Українська мова не передбачає подвійних приголосних, через що для
означення етнічного ядра сучасної Росії застосовує назву «росіянин», в той час у
самій цій державі остання назва застосовується до усіх її громадян, незалежно від
етнічної ідентичності. На наш погляд, назву «руській», «Русская держава» (до
того, як вона стала «Російською») можна запровадити в українську лексику як
виняток.
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а третий стоит, а четвертому не быти». Оприлюднене тільки у 60-ті
роки ХІХ ст., коли Росія вже давно розрослася від Московського
царства до гігантської імперії, послання Філофея і його слова про
«Третій Рим» набули репутації ідеологічного підмурку усього
успішного здійсненого ідеологічного проекту.
Сучасний огляд інтерпретацій змісту Філофеєвого висловлювання [4] дозволяє виділити в цих інтерпретаціях такі основні
традиції: 1) візантієцентристська – як претензія Росії на роль
наступниці Візантії; 2) імперіалістична; 3) універсалістська. Питання про переконливість кожної із трьох інтерпретацій, мабуть, буде
темою нескінченної дискусії без консенсусного завершення. Для
нас важить насамперед те, що кожна із цих інтерпретацій тим або
іншим боком торкається змін у міжнародній системі внаслідок
зміцнення середньовічної Московії та її ієрархічного місця у цій
системі. Безумовно, прагнення високого місця у міжнародній
ієрархії не можна було здобути тільки адресуючись до інших світових акторів, тобто посилаючи сигнали за межі свого національного
середовища. Новий претендент має бути внутрішньо консолідованим як за фізичними (економіка, відчуття соціальним субстратом
комфортності, воєнна потуга), так і за психологічними (монорелігійність, одномовність, національна солідарність) параметрами.
Присутність ідеологеми «Третього Риму» в інформативному полі
русского соціального субстрату протягом тривалого історичного
періоду мала наслідком те, що ідеологема стала компонентом
етнічної свідомості, притаманним більшій його частині. Під
впливом цієї ідеологеми не тільки велися суспільні дискусії щодо
місії Росії у міжнародних відносинах, а й здійснювалася
зовнішньополітична практика держави.
Поява візантієцентристської інтерпретації пояснюється
участю Росії у балканських справах у 80-ті рр. ХІХ ст. в ролі захисника християнських народів, для чого їй була потрібна
легітимація свого втручання у справи Османської імперії, і
претензія на роль спадкоємця Візантії підходила для цього
якнайкраще [4]. У візантійській інтерпретації Філофеєвої ідеологеми виявляли не тільки суто релігійний (Росія як продовжувач
справжнього, не зіпсованого православ’я), а й політико-релігійний (відповідальність Росії за долю підкорених турками
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православних слов’янських народів, з чого випливає її право на
територіальний спадок Візантійської імперії і на завершення її
політичної і релігійної місії) зміст. Характерно, що і ті, хто
оцінював Філофеєву ідеологему негативно, однаково бачили в ній
політичний контекст – як задум абсолютистської держави на
засадах цезарепапізму, національної винятковості, протиставленої Заходу.
Найбільш популярною, внаслідок політизованості, є імперіалістична інтерпретація ідеологеми, яка зводиться до безперервності зазіхань Росії на статус імперії і на її право силою
нав’язувати міжнародній системі свою модель внутрішньосистемних зв’язків. Імперіалістична інтерпретація дозволяє
зв’язати у безперервний ланцюг Московське царство, Русскую
державу, Російську імперію і Радянський Союз як поетапне
втілення Філофеєвої ідеологеми.
Нарешті, за інтерпретацією прихильників універсалістської
інтерпретації, ідеологема «Москва – Третій Рим» являє собою
есхатологічне пророцтво, суть якого полягає у невід’ємності
русскої історії від історії світового християнства. У цій інтерпретації Москва являє собою один з етапних центрів у розвитку
християнства, а надання їй статусу «Третього Риму» є не
парадигмою завоювання або експансії, а моделлю християнського
царства [4] .
Незалежно від правильності тієї або іншої інтерпретації
Філофеєвих мотивів, усі вони подібні одна до одної визнанням
нерозривного зв’язку між русскою національною свідомістю і
релігією, між Русскою державою і церквою. Незалежно від міркувань Філофея, його ідеологема у будь-якій інтерпретації передбачає злиття держави і православної цивілізації – завдання,
аналогічне якому намагалися безуспішно розв’язати і франки, і
ромеї. Навіть семіотична функція концепту «Рим як столиця
імперії» вже втратила в часи Філофея свою привабливість на
Сході: остання спроба використати його була зроблена, як уже
згадувалося, турками-сельджуками і проігнорована руйнівниками
Ромейської імперії турками-османами.
Епізод з появою Філофеєвої ідеологеми ще раз підтверджує
переконливість думки про здатність системи, у нашому випадку
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імперської, семіотично згадувати себе і нагадувати про себе навіть
через великий проміжок часу. На відміну від романофільства остготського Теодоріха або імперського реконструювання франкського
Карла Великого, Філофеєва ідеологема виявилася надто запізнілою,
аби відбувся органічний збіг семіотичних і політичних хвиль.
Досягти їхньої інтерференції тепер можна було тільки маніпулятивним шляхом, чим були зайняті Російські правителі з різною
мірою успішності, залежно від простору міжнародної системи, де ці
зусилля відбувалися.
Свій політико-семіотичний крок до відновлення імперської
моделі міжнародної структури і Русская, і Російська держави
доповнювали спробами подолати своє відставання від Європи за
темпоритмом розвитку. Вони охоче користувалися матеріальними
здобутками європейської цивілізації, але соціальні верхи, побоюючись переваг цієї цивілізації у політичній і духовній сфері,
вирішили за краще максимально відгородити соціальний субстрат
країни від широких контактів із зовнішнім світом, які могли б
призвести до системного розходження в межах звичної і зручної
для них моделі самодержавного правління. Традиційними сигналами, що їх спрямовували у суспільство «симфонічно» поєднані
Русская православна церква та уряд, стали запровадження
упередженості до «інших» та «інакших», до яких належать усі не
російськомовні і не підлеглі Московській православній патріархії.
Нинішні претензії Росії на відновлення себе як регулятивного
центру у просторі колишнього Радянського Союзу можна було б
вважати наївною семіотичною забавою заради задоволення своєї
пихи, якби не руйнівні наслідки її дій для простору міжнародної
системи. Ностальгія древніх і середньовічних народів за імперськими центрами була ностальгією за правопорядком, продуцентом
якого був імперський центр. Функціонування нинішньої міжнародної системи здійснюється за міжнародним правом, яке не втрачає
своєї чинності незалежно від зникнення тих або інших держав. Дії
ж, які чиняться всупереч міжнародному праву, можуть збільшувати
ентропію у системі, але, як показав досвід її функціонування, вона
завжди знаходила в собі здатність примушувати свої елементи до
поведінки, яка б відповідала загальним вимогам. Заперечення цих
вимог уже не може проявлятися створенням окремого системного
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простору, зважаючи на пов’язаність усіх елементів глобальними
узами, у збереженні яких зацікавлений кожен із них.
Відмова від контрактуальності у взаємовідносинах у середовищі системи, якщо така відмова стане загальною нормою,
матиме наслідком у правовому відношенні – заперечення єдності
й цілісності міжнародного правопорядку, а в цивілізаційному
відношенні, оскільки ідея єдності правопорядку має своїм
древнім джерелом ідею монотеїзму, – повернення до язичницьких
часів з війною усіх проти всіх.
_______________________________
1. Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : «Искусство –
СПб», 2004. – 704 с.
2. Мальцев Г. В. Культурные традиции права: монография / Г. В. Мальцев. – М. : Норма-ИНФРА-М, 2013. – 608 с.
3. Ракитянский Н. М. Иудейский менталитет. Политико-психологическое эссе / Н. М. Ракитянский // Вестник МГУ. Серия 12 : Политические
науки. – 2013. – № 4. – С. 57–83.
4. Тимошина Е. В. Теория «Третьего Рима» в сочинениях Филофеева
цикла / Е.В. Тимошина // Правоведение. – 2005. – № 4. – С. 181–208
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.law.edu.ru/article/
article.asp?articleID=1212037
5. Уколова В. М. Культура остготской Италии / В. М. Уколова //
Средние века. – 1983. – Вып. 46. – С. 5–26.
6. Ясперс К. Смысл и назначение истории. Издание второе / К. Ясперс;
[пер. с нем.]. – М. : Республика, 1994. – 527 с.

Олександр Моця

УГОДА 1654 Р.:
ДЕЯКІ ПЕРЕДУМОВИ І НАСЛІДКИ
У статті розглядаються причини й передумови, а також
деякі наслідки українсько-російської угоди, що була досягнута у
Переяславі 1654 р.
Ключові слова: Україна, Росія, стан взаємовідносин, середньовічні часи.
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Motsya О. Agreement of 1654: some backgrounds and
consequences.
The article deals with the causes and background as well as some
of the outcomes of the Ukrainian-Russian agreement that was
concluded in Pereyaslav 1654.
Keywords: Ukraine, Russia, the state of relationships, medieval
times.
Відносини між представниками елітних прошарків двох
сучасних східнослов’янських народів на новому рівні розпочалися
вже після загибелі «Імперії Рюриковичів» – першого державного
утворення на землях східних слов’ян із центром у Києві. Ми тут не
будемо торкатися проблеми так званої єдиної народності та інших
актуальних питань давньоруської історії, що належать ще до часів
перед навалою орд Батия у першій половині ХІІІ ст. Тож безпосередньо розглянемо події, котрі відбулися на східноєвропейських
просторах уже у післямонгольські часи.
Як зазначав О. Толочко: «Киевская Русь умерла, не оставив
завещания и не упорядочив дела. Умерла, когда дела были в
растройстве, а имущество описывали для конфискации. Добрые
люди растащили что оставалось, да и зажили себе, беззаботно
проматывая остатки некогда крупных имений. Наследники появились позже, с сомнительными бумагами и неопределенной степени
родства с покойником. Как бывает в подобных случаях, выяснение
прав превратилось в долгую тяжбу между претендентами.
Взаимных обвинений в самозванстве, апелляций к крови, земле,
заверений в особой любви к умершему было в избытке. Пока
длился процесс, усадьбы превратились в руины. Но как раз
подоспела мода на руины.
Украина унаследовала физические остатки имения, Россия –
документы на владения ими. С конца ХІХ века между двумя
историографиями продолжается спор, чьи претензии на «киеворусское» наследие предпочтительны и по каком праву наследовать –
по праву «земли» или по праву «крови» [1].
Що стосується цієї історичної доби, то на півдні східнослов’янського світу, поряд зі старою «руською» назвою посту25
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пово, але дедалі ширше починають використовуватися нові
терміни – «малоросійський» (вірогідно, в основному після подій
1654 р.) та «український». У цілому процес формування сучасних
східнослов’янських народів йшов у магістральному напрямі свого
поступу: появі Московського царства й української козацької
держави під назвою «Військо Запорозьке» – серйозних супротивників, у першу чергу, Речі Посполитої та інших тогочасних
політичних утворень. Але у своїй орієнтації обидві вищеназвані
структури на теренах Східної Європи орієнтувалися за власними
інтересами.
Це почалося ще у золотоординські часи. Яскравою ілюстрацією цього може бути політика Олександра Невського та Данила
Галицького. Перший із них чітко й послідовно орієнтувався на
підтримку Чингізідів (його син навіть побратався із сином Батия).
А другий, отримавши «благословіння» з боку згаданого грізного
хана, потім ще й прийняв королівську корону із рук посланця Папи
Римського.
Представники панівної верхівки в князівствах поволзького
регіону й надалі орієнтувалися на східних володарів, а південнозахідні землі колишньої Київської Русі увійшли до складу Великого
князівства Литовського, Руського й Жемайтійського. Східна орієнтація предків сучасних росіян знайшла відображення навіть у тому,
що в часи царювання Івана ІІІ частина його оточення вмовляла свого
зверхника не ламати старих відносин із на той час уже знесиленою
Ордою. Але це все ж сталося у 1472 р. На півдні східнослов’янської
ойкумени поступовий програш старих кочівницьких структур
(колишні номади тоді вже у переважній більшості осідали на землю)
розпочався на 110 років раніше, коли у 1362 р. литовськобілорусько-українські військові формування під керівництвом князя
Ольгерда у битві на Синіх Водах (сучасна Кіровоградщина) розбили
війська трьох татарських «князьків». Після цього розпочався процес
витіснення золотоординців на схід від Дніпра.
На північному сході розглянутого світу ще в часи того ж таки
Івана ІІІ формуваня суспільства й держави почало набувати рис
національної (конфесійної) монархії із представництвом, але із
самого початку досить слабким, різних прошарків суспільства
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(цей напрям далі значно загальмувався, що й призвело до
конструювання абсолютизму в управлінні країною). Пізніше
поняття «національної монархії» було реалізоване у ідеологічній
формі «Росія – єдине у світі православне царство», що мало
кілька смислових рівнів. Її очевидним зовнішньополітичним
продовженям стала, в першу чергу, спроба об’єднати колишні
давньоруських територій.
Усе ХVІ ст. пройшло під укріпленням та розвитком цієї ідеї,
але вже століття ХVІІ призвело до першої громадянської війни –
Смутного часу. Саме тоді й перервалася спадкова династія
Рюриковичів (на півдні це трапилося ще в часи після монголотатарської навали), а їй на зміну прийшла династія Романових.
Центральною фігурою в управлінні тогочасною Росією стало
царювання Олексія Михайловича – безпосереднього учасника
переяславських подій.
Одночасно, але за своїм власним «сценарієм», розвивалися
події на теренах сучасної України. Після сходження з історичної
арени Галицько-Волинської Русі та Люблінсьої унії 1569 р., коли
була сформована Річ Посполита, «першу скрипку» у регіоні почала
відігравати Польща. А на причорноморському півдні все більшу
роль став відігравати сателіт Османської імперії Кримський ханат –
останній «уламок» Золотої Орди. Його структури сформувалися на
початку ХV ст. Нова політична організація спочатку виділилася в
окрему державу, але такий її статус тривав недовго. Зразу ж після
захоплення півострова турками в 1475 р. це об’єднання попало у
залежність від Туреччини. А тому «…вся дальнейшая политическая
история Крымского ханства со времени утверждения над ним
верховентва Оттоманской Порты складывалась и протекала при
постоянном действии двух начал – местного национально-татарского, стремившегося к полной самостоятельности и самобытности,
и внешнего, постороннего, турецко-османского, старавшегося с
возможно меньшими для себя хлопотами и затруднениями
сохранить за собою верховенство над Крымом в чисто политических
видах международного свойства» [2].
Однією із головних функцій цього сателіта Туреччини в ті
часи стали різноманітні контакти із Річчю Посполитою й Московією. Але між ними існувала «маленька деталь» – землі сучасної
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України, де відбувалися відповідні етнічні процеси та соціальні
перетворення. Представники старої династії Рюриковичів (вони
сходили в цьому регіоні з історичної арени, як і у своїй більшості
представника ополяченої місцевої шляхти) тоді вже не могли
виконувати функції захисників батьківщини.
Місцевий же землеробський люд вимагав нових захисників, і
вони з’явилася як історична закономірність – запорозькі козаки. На
першому етапі Визвольної війни ХVІІ ст. під керівництвом Богдана Хмельницького Запорожжя усе ще відігравало основну роль:
саме тут створювалося ядро армії та формувалася ідея державнотериторіальної автономії козацької Вкраїни, що потім лягла в
основу політики гетьманського уряду. Але вже після перших
перемог над поляками, коли повстання переросло у національновизвольну війну, запорозький осередок втратив свою провідну
роль у тогочасних процесах. Це сталося тому, що, по-перше,
Запорожжя було слабо заселеним регіоном, а місцеве господарство
і далі мало в основному присвоюючий характер й основувалося не
на приватній власності, а на громадських засадах (курінних). Тож
таке господарство не могло стати економічною основою нових
державних структур. А по-друге, політика нового національного
лідера та його оточення визначалася не лише інтересами «Війська
низового», а й усього козацького стану, більшість котрого
перебувала на території «Неньки України» із своїми «маєтностями
та вольностями».
Як зазначав Т. Чухліб, протягом десяти революційних років
Український гетьманат завдяки впроваджуваній Б. Хмельницьким
концепції полівасалітетної підлеглості остаточно утвердився в
геополітичній структурі Європи як держава, фактично непідлегла,
але номінально залежна від монарших дворів цього регіону
євроазійського материка. На території Центрально-Східної Європи
з’явилося нове державно-політичне утворення на чолі з гетьманом,
яке претендувало на певний міжнародний статус, котрий їй у той
час могли забезпечити тільки регіонально наближені династичні
двори. Самопроголошений правитель гетьманату Б. Хмельницький
був визнаний європейськими та азіатськими монархами як
васальнозалежний володар, який мав право на йменування титулом
«dux». Він укладає ряд міжнародних угод, серед котрих в
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історіографічній традиції виділяються його домовленості із
північно-східним сусідом [3].
Ось такими власними шляхами та долями, на чолі своїх
держав та народів, підійшли до 1654 р. цар Олексій Михайлович та
гетьман Богдан Хмельницький до Переяславської ради. На думку
українського керманича, такий союз найбільш відповідав історичній ситуації в європейському регіоні, що на той час тут склалася.
Ще на один нюанс такої акції звернув увагу С. Плохій: «З
українського боку Переяславський акт трактувався також як акт
поєднання двох релігійно й історично споріднених Русей – Великої
та Малої. Крім переяславського протопопа Григорія, про Малу Русь
згадували також Хмельницький та Виговський у розмові з
Бутурліним, а про православ’я Великої Росії гетьман мав говорити у
своїй промові на Переяславській раді. У листі до царя, підписаному
8 січня 1654 р., тобто саме в день Переяславської ради, козацький
гетьман, замість називати Олексія Михайловича самодержцем усієї
Русі, назвав його самодержцем «всея Великия и Малые Русий». Ця
спроба запровадження в царський титул (і то в його коротшу,
основну частину) нового складника стала важливим кроком у
процесі самоідентифікації українців у термінах етнічних, релігійних
та культурних, процесі, який, як згадувалося вище, розпочався
задовго до Переяслава» [4].
Слід нагадати, що поняття «Велика» і «Мала» (Maior та Minor)
були вживаними у творах середньовічних географів і щодо деяких
інших країн та означали їх внутрішні політичні підрозділи (наприклад, Велика та Мала Польща, Велика і Мала Іспанія і т. д.). «Мала»
частина країни – її метрополія, історичний центр; «Велика» –
колонія, розширена територія.
У нашому випадку, вже під час ухвалення згаданого договору
в новій царській титулатурі, Богдан запропонував своє бачення
суті нової конфедерації, де підвласна йому територія саме і
відігравала роль старого центру, навколо котрого й розміщувалася
зона східнослов’янського розселення. Але «не так сталося, як
гадалося» – подальші реалії відрізнялися від запланованих, а
термін «велика» надалі набув уже сучасного значення. Тож із
переяславських часів «малоросійська» назва почала досить широко
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використвуватися у найменуванні цієї частини східнослов’янської
ойкумени, аж поки її не витіснила сучасна «українська» назва.
Тому у цьому «малоросійському» найменуванні немає нічого
принизливого чи меншовартісного, як це розуміє частина
вітчизняних «ура-патріотів».
На думку М. Грушевського, вже сам Хмельницький після більш
детального ознайомлення із політичними реаліями московського
централізму «…був надзвичайно збентежений ними, і став в рішучій
опозиції московській політиці: ухилявся від спільних операцій із
московськими військами; відмовляв українські міста (в Галичині),
аби не піддавалися на московське ім’я – щоб не дали поводу Москві
до претензій на західну Україну; різко, «кабы изменою», відзивався
перед московськими агентами про політику московського
правительства, а в кружку ближчих своїх повірників не таївся ще й з
гострійшими висловами, і рішуче говорив перед старшиною, що з
Москвою треба розірвати і шукати собі іншої протекції і помочи.
Знаємо також, що на словах це не кінчилося, що Хмельницький,
переконуючись в неприхильності московського правительства до
української автономії, шукав опертя у інших держав і, нарешті,
спинився на ідеї тісного союзу з Швецією» [5]. Але передчасна
смерть гетьмана не дозволила втілити це у життя.
Далекосяжні плани української політичної верхівки зазнали
краху вже на початку ХVІІІ ст.: «Надо набраться мужества и
признать, что интересы и цели молодой Российской империи и
ослабленной Гетьманщины были очень различными. В некотором
роде Украина стала заложницей геополитических планов России.
Петр стремился создать новое государство, способное как в военном, так и в экономическом плане соперничать с европейскими
державами. Эта политика была возможна только при жесточайшей
централизации. Военная и экономическая ситуация позволяла
провести объединение Украины и вырвать из страшной бездны
Руины Правобережье. Однако эти планы были принесены в жертву
дипломатической игре. Перед лицом шведского наступления
Левобережье должно было превратиться в выжженую землю, арену
военных действий. Именно эти два фактора, наряду с личными
обидами, и вынудили Мазепу на попытку союза с Карлом ХІІ» [6].
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Останню «крапку над і» в справі розвалу української тогочасної
державності поставила вже Катерина ІІ. Основа її політики у цьому
питанні, зокрема, була сформульована таким чином: «Мала Россия.
Лифляндия и Финляндия суть провинции, которые правятся
конфирмованными им привилегиями, нарушить оные отрешением
вдруг непристойно б было, однако ж и называть их чужестранными
и обходиться с ними на таком же основании есть больше, нежели
ошибка, и можно назвать с достоверностью глупостью. Сии провинции, также Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести
к тому, чтоб они обрусели и перестали б глядеть, как волки в лесу.
Когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно статься, чтоб
век и имя гетмана исчезло, не только персона, как бы произведена в
оное достоинство» [7].
Але заключним штрихом у ліквідації українського автономізму стало ще одне її діяння – знищення Нової (Підпільненської)
Січі у 1775 р. Після цього Січ, як явище, перестала існувати.
У 1795 р. вийшла «Грамота на права, вольності й переваги
благородного російського дворянства», котра надавала українській шляхті і старшині всі права російського дворянства. А
наступного року було видано указ про секуляризацію монастирських маєтків.
На цьому заключному етапі інкорпорації українських земель,
як зазначають В. Смолій, В. Степанков та інші вчені, еліта виявила
цілковиту неспроможність боротьби за збереження автономії, не
кажучи вже про незалежність. Як і українське панство ХVІ–першої
половини ХVІІ ст., вона, віддавши перевагу вузькостановим
соціально-економічним інтересам, дедалі більше відходила від
державної ідеї. Байдужість до долі національної держави виявили й
представники інших верств тогочасного суспільства. В жодному
разі не можна недооцінювати й вкрай негативної ролі закріплення
в свідомості населення на основі православної віри (здебільшого за
допомогою духовенства та зрусифікованої інтелігенції) російської
шовіністичної ідеї «Єдиної Росії» [8].
Далі маємо ще два піки «українського відродження», котрі
скінчилися поразкою, Української революції початку ХХ ст. та
сучасним здобуттям незалежності й українсько-російським
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конфліктом. Вірогідно, майбутні взаємовідносини між двома
країнами перейдуть на принципово новий рівень, що будуть
суттєво відрізнятися від попередніх століть і десятиліть.
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Микола Горєлов

ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ПАРАДИГМА КРАХУ
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПРОЦЕСУ
У статті тезово аналізуються процеси, які в цивілізаційному
плані впливали на долі України і Росії після укладення 1654 року
Переяславського договору. Робиться висновок, що в сучасних
умовах Україна і Росія рухаються в протилежних цивілізаційних
напрямах, а отже, Переяславський проект вичерпав себе.
Ключові слова: Переяславський проект, цивілізаційний розвиток, євроінтеграція, імперська ідеологія, воєнна експансія, анексія.
Gorelov М. Civilizational paradigm collapse Pereyaslavsky process.
This article analyzes the processes that in civilizational terms
affected on the fate of Ukraine and Russia after the conclusion in 1654
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Pereyaslavsky contract. It is concluded that in the present conditions
Ukraine and Russia moves in controversial civilization streams, and,
hence Pereyaslav project is finished.
Keywords: Pereyaslavsky project, civilizational development, European integration, imperial ideology, military expansion, annexation.
Переяславський проект, який офіційно розпочався 360 років
тому, позначився не тільки на цивілізаційних долях України та
Росії, але й став подією всесвітньо-історичного значення. Як
зазначає відомий професор Університету Лондона Норман Дейвіс,
«перехід України від Польщі до Росії важко переоцінити. Московія
дістала економічні ресурси та геополітичну позицію, необхідні,
щоб стати великою державою. «Формула Україна + Московія =
Росія» не фігурує у власне російських версіях російської історії,
проте має фундаментальне значення» [1]. На Сході Європи
виникла величезна слов’янська імперія, яка в імперські та
радянські часи стала світовою надпотугою, що значно впливала на
цивілізаційні процеси не тільки в своєму регіоні, а й усьому світі.
Ідеологічною передумовою приєднання до Московії була православна віра. В ті часи це був найвагоміший аргумент на користь
зробленого вибору.
На нашу думку, Б. Хмельницький зробив правильний вибір,
обравши за протектора Московію. Це дозволило Україні не тільки
звільнитися з-під польського панування, але й зберегти у надрах
імперії, а згодом і Радянського Союзу українську націю, значно
розширити (аж до останнього часу) кордони країни. До середини
минулого століття вихід України зі складу Російської наддержави
скінчився б тим, що вона була б пошматована сусідами й навіки
втратила б надію стати повноцінною цивілізацією і державою.
Українська і російська цивілізації в рамках однієї держави
активно взаємодіяли в культурному плані. Як зазначав російський
філософ М.Трубецкой, «на рубеже ХVІІ–ХVІІІ веков произошла
украинизация великорусской духовной культуры, различие между
западнорусской и московской редакциями русской культуры было
упразднено путем искоренения московской редакции, и русская
культура стала единой… Эта единая русская культура после33
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петровского периода была западнорусской – украинской по своему
происхождению, но русская государственность была по своему
происхождению великорусской, а потому и центр культуры должен был переместиться из Украины в Великороссию. В результате
и получилось, что эта культура стала не специфически великорусской, не специфически украинской, а общерусской» [2].
Загальноруською ця культура була, звичайно, в розумінні
східнослов’янсько-православної, суттєво прозахідної з Петровських часів, тобто культурою не національною, навіть не просто
імперською, а цивілізаційного плану (що, зрозуміло, передбачає і її
етнічний вимір) [3].
Упродовж тривалого часу Україна була складовою Російської
імперії, і на її землях відбувалися події та проходили процеси,
притаманні всій країні. Зокрема, це була русифікація та перехід
значної частини української еліти на службу до нових господарів.
Нові умови існування привели до появи нової ідеології, так званої
«малоросійської ментальності». Одночасно це був і початок
національного українського відродження, коли з’явилася українська ідея, але й розпочалися репресії проти її носіїв. Скінчився
цей етап розвалом самої імперії і формуванням нової цивілізаційної ситуації. Україна вийшла на новий пік становлення своєї
державності.
Поява Союзу Радянських Соціалістичних Республік, однією з
яких була українська, певною мірою відродила імперську структуру. Але прослідковуються і позитивні моменти в тогочасних
глобальних процесах – в межах однієї республіки почали перебувати практично всі території, де проживали українці.
За своє «визрівання» в імперському, а згодою радянському
«інкубаторі» українці заплатили жахливу ціну у мільйони безневинних жертв. Проте цілком має рацію професор С.Кульчицький,
коли зазначає: «Ми бачили, скільки горя і нещасть випало на
долю України після її втягнення в силове поле імперії. Однак
звинувачувати в цьому російський народ не доводиться… У
росіян як в імперської нації не існувало правових, економічних
або соціальних привілеїв, що їх мали панівні нації західних
колоніальних імперій. Неможливо обтяжувати росіян й
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злочинами ленінсько-сталінської доби. Певна річ, вони
постраждали від терору тоталітарної держави незрівнянно менше,
ніж українці. Проте масовидність терору (неологізм, запроваджений В.Леніним) завжди визначався невеликою (до того ж
багатонаціональною) купкою комуністичних вождів. Завдяки
специфіці встановленого ними політичного ладу вожді не звіряли
своїх дій з побажаннями поневоленого державою суспільства…
Українська політична нація не може консолідуватися на
русофобії. Екстремістські оцінки спільної історії України і Росії
суперечать національним інтересам українського народу. Врештірешт, в історії існує об’єктивна істина, яку треба поважати за всіх
умов» [4].
З огляду на події останнього часу у цю тезу необхідно внести
певні корективи. Режиму В.Путіна вдалося перетворити значну
кількість росіян, за висловом В.Шендеровича, на шпану та гопників. І в цьому сенсі доводиться визнати, що хамуватий пан, який
нелегітимно, але за всенародною згодою «рулює» країною, їй
повністю адекватний [5]. У новітні часи розсварити українців та
росіян намагалися видатні історичні постаті. Карл ХІІ, Наполеон,
Сталін, Гітлер та ін. Але вдалося це саме маленькому панові, якому
будь-що кортіло вгамувати «наполеонівський комплекс».
До речі, історія знає приклади, коли цілі народи і цивілізації
раптом впадали у дикість. Наприклад, це мусили пережити німці за
часів гітлеризму. За те, щоб повернути їх у лоно цивілізації, людство
заплатило страшну ціну у 100 млн життів. Хочеться сподіватися, що
цього разу до такого апокаліптичного сценарію не дійде.
У пострадянський період Переяславський проект набув нових
рис. На першому етапі кожна незалежна держава (в тому числі й
Російська Федерація) вирішували свої проблеми, пов’язані із
переходом до іншого державного устрою. Коли ж до влади в Росії
прийшов нинішній режим, вона почала виявляти неоімперські
амбіції. Причому амбіції ці абсолютно не підкріплені ідеологічною
складовою. Пояснити, заради якої ідеї українські олігархи мають
підкоритися московським, Кремль не в змозі. Однак і відпускати
Україну в цивілізацію європейську він не погоджується, бо без неї
проект нового «збирання земель» є нежиттєздатним. Імперська
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ідеологія усе ще є наріжним каменем зовнішньої політики Москви.
На її вади свого часу вказував ще Д.Донцов. Зокрема, у брошурі
«Культура привітивізму», виданій 1918 року в Черкасах, він
слушно критикував вади російського політичного менталітету й
цивілізації взагалі, притаманні внаслідок історичних умов розвитку
й іншим слов’янським народам колишньої Російської імперії,
підкреслював його антидемократизм і непослідовність.
«Рівність рабів перед сильним володарем і паном, – писав
Донцов, – уходила за рівноправність вільних громадян, і легенда про
«демократичну Росію» робила формальне спустошення серед
вульгарно думаючої маси. До того прилучалася нова легенда – про
Росію – носительку політичного і суспільного поступу. Імпульсивна
гра сил у варварській, неукермованій суспільності, природний вибух
незадоволення у деспотично правленім краю – бралося за прояву
колосальної духовної енергії, безладне шамотання зламаного
деспотичною хворобою організму – за ознаку його відпорности й
великої життєвої сили. На Заході, з його усталеним порядком, кожна
праця для його перебудови мусила пристосовуватися до залізних
прав суспільного розвою, котрі диктували навіть її характер і
тематику. В Росії сі права не обов’язували бодай для соціальних
реформаторів, котрими там зачинають бути від гімназіяльної лави.
Там мріялося про раптовий скок з царства кнута в царство свободи,
там два рази по два могло бути не так, як в «гнілім» Заході, чотири,
аж часом три, але часом зате й п’ять і навіть десять! У газардовій
психіці слов’янина взагалі, а українця зосібно, що не звикла шукати
рятунку лише у власній силі (сим займаються «педанти» німці),
Росія представлялася ще недавно країною мрій, а може, й землею
обітованною. Дикість і некультурність там тягли до себе дикі і
некультурні елементи тут» [6].
Тези Д.Донцова, щодо особливостей російського менталітету
підтвердив і видатний російський фізіолог І. Павлов. В заключній
частині однієї зі своїх лекцій він сказав: «Вообще я должен
высказать свой печальный взгляд на русского человека. Русский
человек имеет такую слабую мозговую систему, что он не
способен воспринимать действительность как таковую. Для него
существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действительностью, а со словами» [7].
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Сучасність повністю підтверджує цю влучну характеристику,
а останнє президентське «рокерування» в Росії і зовсім нагадує
часи Івана Грозного, коли він на деякий час «призначив» царем і
великим князем татарського князька Симеона Бекбулатовича.
Імперія (а нею великою мірою і далі залишається Російська
Федерація) не може вести з сусідами рівноправний діалог – і в
цьому її прокляття. Тому, навіть втративши колишню могутність,
вона намагається диктувати свою волю, використовуючи при цьому
такі незугарні речі, як воєнна експансія та територіальна анексія. В
Україні вже ніхто не задається питанням – а навіщо, власне, це
Кремлю? Дії Москви логічні, виходячи з логіки посилення імперії за
будь-яку ціну.
Однак добився В.Путін зовсім протилежного. Росія, яка все
більшою мірою перетворюється на фундаменталістську сатрапію
східного типу, стала світовим ізгоєм на кшталт Північної Кореї.
Замість «Новоросії» він отримав «Нововазію», «русский мир» став
ледь не лайливим поняттям, а сам він перетворився на людину, з
якою респектабельним політикам бридко сидіти за одним столом.
Встановивши в країні чорносотенні порядки, В.Путін повторив
фатальну помилку Миколи ІІ, який у кризовій ситуації вирішив
спертися на найбільш декласовані маси населення, екстремістські
й одіозні організації, зорієнтовані не на будівництво будь-чого, а
на погроми.
І на останок. В Московії до імен князів та царів було
прийнято додавати якесь прізвисько. Історія знає такі імена, як
Іван Калита, Володимир Мономах, Святополк Окаянний, Іван
Грозний, Олександр Визволитель та ін. На мою думку, В. Путін
увійде в історію під тим, поки що ненормативним, прізвиськом,
яке дали йому футбольні вболівальники і яке згодом буде
легалізовано в політології як термін, що характеризує відповідну
поведінку політичного діяча. А з таким «красенем» навряд чи
будь-яка держава захоче укладати будь-які союзницькі угоди. Так
що Переяславський проект внаслідок цивілізаційних особливостей нинішнього розвитку Російської Федерації наказав довго
жити. Росія знову стала Московією.
Однак, на щастя, путінський рейх не вічний. Колишній віцепрем’єр РФ Альфред Кох так охарактеризував стан, в який путін37

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 1(75)

ський режим загнав Росію: «Всего лишь политическая изоляция и
санкции. И оказалось, что все липа. Нет никакой экономики, нет
собственных финансов, нет никакой идеи развития, нет даже
просто института, который управляет страной… Есть только
начальник и его прихоти. И огромный аппарат, цель которого – эти
прихоти исполнять…
Глупые, несчастные золотушные троечники… Че теперь хорохориться и изображать из себя нравственную альтернативу Западу?
Какая там альтернатива! С кладбищами, похожими на помойку, с
больницами, полными клопов и больных лежащих в коридорах, с
вшивыми солдатами-срочниками, с африканской коррупцией и
пенсиями в 150 долларов в месяц… Это даже не Иран. Это
Эритрея и Чад. Только с зимой – до минус 40…» [8].
Проте не будемо зловтішатися. Росіяни перехворіють путінщиною і знову повернуться в лоно цивілізації. Можливо, щире
каяття дозволить їм, як колись німцям, спокутувати гріхи
нинішнього режиму. Зичимо їм, щоб це сталося якнайшвидше.
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Віталій Лозовий

УКРАЇНСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ДОГОВОРУ
ЯК ЧИННИК ЛЕГІТИМАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
В ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ (1917 Р.)
У статті зроблено спробу з’ясувати, як історія, зокрема
факт підписання Переяславської угоди, була інструменталізована українським національно-визвольним рухом і використана
для легітимації національного державного будівництва в
революційну добу.
Ключові слова: Переяславський договір, українська історія,
Центральна Рада, національно-визвольний рух, Б.Хмельницький,
державне будівництво, легітимність.
Lozovyi V. Ukrainian interpretation of Pereyaslav agreement as
a faktor in the legitimation of the nation-state during the revolution
(1917).
In the article an attempt is made to find out as the story, in
particular, the fact of signing the Pereiaslav agreement was
instrumentalized the Ukrainian national-liberation movement and used
for the legitimation of national state-building in the revolutionary era.
Keywords: Pereyaslav Treaty, the Ukrainian history, the Central
Rada, the national liberation movement, B. Khmelnitsky, state building,
legitimacy.
Після проголошення суверенітету і становлення державності
перед Україною постала проблема подолання радянської спадщини, відновлення національної системи ідеалів та цінностей і
консолідації навколо завдань національно-державного будівництва. Як відомо, для реалізації національних проектів вагомим
фактором є інструменталізація історії. У наш час широко розгорнулися дискусії, фактично ідеологічні бої, навколо історичної
пам’яті українського народу, трактування знакових подій та
постатей вітчизняної історії, що впливає на життя суспільства і
навіть визначає характер політичних процесів.
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Подібні процеси мали місце й після Лютневої революції 1917 р.,
коли Україна стала на шлях побудови власної держави, що гостро
поставило на порядок денний проблеми національної самоідентифікації, забезпечення історичної тяглості державності.
Автор ставить за мету з’ясувати, як історія, зокрема факт підписання Переяславської угоди, була інструменталізована українським національно-визвольним рухом і використана для легітимації національного державного будівництва в революційну добу.
Проблеми інтерпретації знакових подій вітчизняної історії в
контексті історичної пам’яті досліджували В.Масненко, В.Солдатенко, Ю.Зерній, О.Трегуб, В.Піскун, А. Киридон, Л.Зашкільняк,
І.Колісник та ін. Глибоко та всебічно різні аспекти впливу історії
та історичної пам’яті на процеси державотворення з’ясували
автори наукового збірника «Державотворчі та цивілізаційні
здобутки українського народу. Національна та історична пам’ять»,
колективної монографії «Історія – Ментальність – Ідентичність.
Вип. ІV. Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття»
та опублікованих матеріалів круглого столу «Історична пам’ять як
поле змагань за ідентичність» [1; 2; 3]. Однак у запропонованому
автором формулюванні зазначена проблема не розв’язувалася.
Дослідження вітчизняної історії за допомогою нових наукових
підходів та методів (зокрема, цивілізаційного та соціокультурного)
дасть змогу більш адекватно висвітлити фундаментальні проблеми
державного будівництва та формування української нації в добу
революції 1917–1921 рр.
На початок Лютневої революції 1917 р. українське суспільство,
більшість якого становило селянство, одночасно перебувало в
кількох цивілізаційних вимірах. Значна його частина (село) сповідувала цінності традиційної (аграрної) цивілізації, де домінували
усна історична традиція, консерватизм, сталість, повторення. Традиційне суспільство прагне до відповідності сьогодення минулому, яке
оцінюється як позитивне та зразкове і націлене на консервацію
цінностей минулого. Друга, дуже незначна частина суспільства,
сповідувала цінності модерної (індустріально-ліберальної) цивілізації, що характеризується домінуванням письмової історичної
традиції і яка націлена на інновації та майбутнє.
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Важливим засобом легітимації українського національновизвольного руху і його політичної боротьби було відродження
колективних ідентичностей, передусім історичної, а через неї і
національної, здатних з’єднати національний рух, що ширився
після Лютневої революції 1917 р., з подіями минулого, що
залишилися в колективній пам’яті широкого загалу українців.
Тому М.Грушевському та діячам Центральної Ради, з огляду на
рівень національної та політичної свідомості українського народу
для розширення соціальної бази у боротьбі за державність, слід
було переконати широкі народні маси, що минуле, образи якого
явно чи латентно, залишилися в історичній пам’яті українців,
залишається жити в сьогоденні, оскільки пов’язане з історичними
прецедентами та традиціями. Таким чином, поширення історичних
знань, відродження історичної пам’яті мало запустити механізм
відтворення знакових, сакральних для народу подій та постатей і
формувати національну свідомість.
У ситуації, коли Центральна Рада проголосила курс на створення української державності у формі автономії, пріоритетною
стала проблема обґрунтування традиції української державності.
Такий підхід давав змогу перетворити «неісторичну» націю в
«історичну», створити державу і стати повноправним суб’єктом
історії. Діячі та прибічники Центральної Ради обрали тактику
використання окремих періодів національної історії для легітимації
боротьби за автономію, національно-культурний розвиток.
Історичні сюжети широко застосовувалися для аргументації
громадсько-політичної позиції політичних та національних сил,
для обґрунтування тогочасної ситуації в Україні та її місця в історичному просторі. За основу подачі матеріалу бралася концепція
українського національного відродження, яка обґрунтовувала
законність історичного права українців на власну державність,
мову та культуру.
Одразу після Лютневої революції розпочалася спочатку
спонтанна, а надалі організована кампанія за реанімацію історичної пам’яті українців і формування національної ідентичності.
Передусім постала проблема історичних витоків, національної
ідентифікації українців. У Російській імперії існувала канонізована державою версія історії України як складової історії Росії.
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Стосовно українського суспільства вона функціонувала як ідеологічна норма, що мала забезпечити формування малоросійської
свідомості українця, відчуття його як частини триєдиного
російського народу і, відповідно, переконання про невіддільність
України від Росії.
Українські діячі, маючи перед собою політичну мету,
поширюючи історичні факти серед широкого загалу населення,
намагалися, щоб розуміння сучасності сприймалося крізь призму
минулих подій. Минуле в статтях, відозвах, промовах подавалося в
рамках розробленого українськими істориками та письменниками
національного наративу. Йому властивий дискурс повернення до
витоків національної ідентичності, повернення національних
традицій. Українців переконували, що політика царизму призвела
до національної амнезії, але історичну пам’ять й історичну справедливість треба відродити через засвоєння справжньої, правдивої
історії. Пропонувалася така модель історичного минулого, яка
сприяла б консолідації українського народу у боротьбі за свої
історичні права.
Ставилося завдання знівелювати в свідомості українців
російську версію минулого, легітимізувати українське національне
минуле саме як українську історію, а не як частину російської
історії і тим самим показати, що Україна мала свій, відмінний від
Росії, спосіб існування в історії і його тільки треба поновити і
продовжити. Це мало велике світоглядне, ідеологічне значення,
оскільки розбивало твердження, що українці та росіяни один народ
і ніяких особливих національно-політичних прав Україні не треба.
Події української історії політично та ідеологічно актуалізувалися. Найбільш придатними фактами національної історії для
використання з політичною метою були події героїчного козацького періоду. Лише у деяких відозвах простежується поєднання
історії давньої Русі та України [4].
Серед значущих історичних подій провідне місце посіла ідея
українського державотворення ХVІІ ст. Основні засади цієї ідеї
подавалися так: у середині ХVІІ в Україні внаслідок антипольського повстання Б.Хмельницький створив державу у формі
демократичної республіки. Ця держава не змогла вистояти, проте
частина українських земель зберегла залишки автономії та
42

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

самоврядування, а з ними і традиції державності та демократії.
Внаслідок діяльності гетьмана та козаків державницька ідея стала
для наступних поколінь українців своєрідним заповітом у боротьбі
за національне визволення та відродження державності.
Українські діячі боротьбу за автономію України прагнули
скерувати в державно-правове поле і надати законності своїм
домаганням. У пропагандистській кампанії Центральної Ради
Переяславська рада та підписана угода оцінювалися як міжнародний договір, що гарантував державну автономію України.
Домінувала така історико-правова інтерпретація акта 1654 р.,
обґрунтована М.Грушевським: Україна добровільно приєдналася
до Московської держави з умовою збереження своїх державних
прав, але Романови незаконно позбавили Україну прав і порушили ухвалений договір. З усуненням Романових український
народ «заявив про найскоріше втілення широкої національнотериторіальної автономії» [5, с.86].
Колективна пам’ять породжує проблему справедливої
пам’яті, оскільки вона, на думку П.Рікера, являє собою пам’ять
про моральний обов’язок здійснювати справедливість або
припускати можливість її втілення [6, с.9]. Відповідно, українські
діячі, інтерпретуючи українсько-російські взаємини, стверджували, що у ХVІІ ст. український народ «єднався з Московською
державою як рівний з рівним, як брат з братом, маючи за собою
закони і права» [7]. Але надалі Російська держава не дотрималася
угод, скасувала вольності українців і їх закріпачила. Тому треба
відновити справедливість, а саме – попередній статус. Наголошувалося, що «ми не просимо нічого більше, ніж раніш договорено на Переяславській раді», лише надати Україні автономію.
У підсумкових резолюціях національного конгресу (квітень
1917 р.) констатовано, що сучасні вимоги українців є результатом
«нашого історичного життя і реальних потреб». Гасла автономії та
федерації були висунуті українським народом ще в ХVІІ ст., і «в
сей момент ми будем тільки продовжувати історичний процес,
котрий перервався на 250 років» [8]. Основною політичною метою
українського руху було відновлення автономії України, і ця мета
була легітимізована прецедентом існування держави у минулому.
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Надалі аргумент порушення Росією Переяславських угод
широко використовував на місцях. Причому, часто акцент робився
на державно-правових відносинах, констатації незаконності дій
московської влади. Так, Кролевецька управа у зверненні до
Тимчасового уряду закликала відновити автономію України на
засадах якої вона приєдналася до Росії, «тим більш, що формально
вона не знищена основним законом Російської держави» [9, с.72].
А у постанові віча населення Чигиринщини вимагалося надання
автономії Україні і висувалася вимога негайно повернути незаконно відібрані московськими царями права і вольності українського
народу [10].
Отже, діячі українського національно-визвольного руху сформували проукраїнський погляд на минуле і активно поширювали
його в маси. Інструментом реалізації такого погляду слугувала теза
про порушення Переяславського договору і подальшого гноблення
Росією України. Ця констатація мала на увазі дезавуювати Переяславську угоду, оскільки монархія Романових впала і, відповідно,
присяга, дана в 1654 р., не діє.
В агітаційно-пропагандистській кампанії боротьби за автономію особливо наголошувалося на негативному впливові Росії на
українську історію, на розвиток українського народу. Стверджувалося, що українці відчули найбільший гніт, ніж будь-яка інша
нація, але ніколи вони не мирилися з ярмом самодержавства і
боролися за автономно-федеративний устрій: «Коли Україна була
вільною, була республікою, вона була дужою, багатою, освіченою
державою» [11]. Наводився показовий приклад, що у ХVІІ ст. весь
український народ був письменним. Але надалі, 300 років російський уряд гнітив і вбивав національність, культуру, позбавляв
українців волі.
Для створення яскравого та позитивного образу України та
українців, що мало сприяти самоідентифікації, використовувалося
антиномічне протиставлення українського свободолюбства та
демократії російському самодержавству, деспотії, кріпацтву. У
квітні 1917 р. М.Ткаченко, обґрунтовуючи потребу запровадження
самоврядування та автономії в Україні, виводячи їх витоки з давніх
часів, констатував, що український народ завжди любив свободу.
Автор проводить думку, що самоврядування та свобода, як основа
автономії, були притаманні Україні здавна. Демократизм та егалі44
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таризм українців відзначали у своїх відозвах соціал-демократи,
стверджуючи, що за батька козацького Богдана український народ
вигнав зі своєї землі усіх панів, «сам народ став на ній паном і
завів у себе демократичну республіку» [12].
У більшості пропагандистських акцій українського руху
царизм подається як своєрідна концентрація суспільного зла та
винуватець негативних процесів української історії. П.Феденко у
газетній статті писав, що «замість самоврядування, забезпеченого
договорами, московський уряд міг дати Україні сильне центральне
правительство, замість вільного народного розвитку – рівність
рабів перед всевласним паном – московським самодержавним
царем». Автор констатує: в ХVІІ ст. чужинці писали, що під православним московським царем українці терпіли «гірше турецької
муки і єгипетської неволі» [13].
Отже, Росія, репрезентована царською владою, змальовувалася агресивно-репресивною силою, яка постійно обмежувала і,
врешті-решт, знівелювала українські права. Культивування самосвідомості колективної жертви царського обману та утисків мало
стати важливим джерелом національної мобілізації.
Для легітимації в свідомості мас українських національних
домагань використовувався Перший Універсал Центральної Ради.
Навіть сама назва цього державного акта – універсал – повинна
була викликати певні історичні алюзії, оскільки її запозичено з
часів Хмельниччини, що підкреслювало правонаступництво автономної держави, яка мала постати, з Гетьманщиною ХVІІ ст. Цей
акт сприймався населенням – як перший значний крок до автономії
України, а саме – як розрив з минулим підневільним становищем в
Російській державі і перехід у нову суспільно-політичну якість,
коли Україна знову набуває державно-політичних прав. Щоб поєднати минуле з сучасністю, зазначити спадкоємність і взаємозв’язок
історії України, у місті Кролевці Чернігівської губернії після
молебня та мітингу, що відбулися у зв’язку з виходом зазначеного
акта, присутнім роздавали Перший Універсал і переяславський
трактата як доленосні для України політичні документи [14].
Важливу роль у контексті використання історії для досягнення
політичних цілей, формування національної ідентичності відігравав
пам’ятник Б.Хмельницькому у Києві. В українській свідомості цей
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пам’ятник, як «місце пам’яті», мав контраверсійні трактування. З
одного боку – він символізував визволення України з-під гніту
Польщі та побудову гетьманської держави, з іншого – приєднання
України до Росії і подальший занепад національного громадськополітичного життя. З огляду на символічне значення пам’ятника, тут
лунали заклики відновити українську версію подій 1654 року, за
якою Україна не поглиналася Росією, а була окремою складовою
Росії зі збереженням багатьох державних інституцій.
Із загостреннням стосунків між Центральною Радою та Тимчасовим урядом чулися й радикальні промови й заклики. Так,
4 червня 1917 р. на акції протесту солдатів-українців біля пам’ятника Б.Хмельницького промовці зазначили, що Україну «душили
царі» і якщо ліберальний уряд не дасть їй волю, то треба «зовсім
розірвати з Московщиною та утворити самостійну Українську
державу, яка увійде в федерацію загальноєвропейську. А не тільки
російську» [13].
Особливо символічним біля пам’ятника гетьману був виступ
українського діяча Стасюка, в якому він закликав «стерти з пам’яті
і з п’єдисталу монумента Хмельницькому слова «волимо під царя
московського» [9, с.49].
Таким чином, після Лютневої революції 1917 р. важливе місце
у поширенні ідеології українського національно-визвольного руху
посіла історія, яка стала інструментом політичної боротьби.
На початку ХХ ст. значна частина українського суспільства
сповідувала цінності традиційно-аграрної цивілізації, у яких пам’ять
пов’язується з необхідністю регенерації позитивного досвіду,
успадкованого від минулих часів, що актуалізується в сучасності.
Крім того, низький рівень національної свідомості, фольклорність
історичної пам’яті – все це й зумовило «історичну політику»
Центральної Ради.
Перші заходи діячів українського руху були своєрідною реакцією на політику колишнього режиму, згідно з якою українці не
мали власної історії, а отже, і власного політичного життя, власної
держави. У багатьох відношеннях зазначена політика Центральної
Ради визначалася завданнями відродження національної ідентичності. Українські політичні сили прагнули втілити свої політичні
проекти, звертаючись до знакових подій, авторитету знаних поста46
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тей вітчизняної історії. За допомогою нової інтерпретації подій
конструювалося славне минуле, традиції українського визвольного
руху, що легітимізувало політичні домагання українців.
Діячі Центральної Ради шукали витоки автономної державності
в подіях славної козацької доби. Особливу роль мала відіграти
пам’ять про діяльність Б.Хмельницького, який став головним
уособленням української державницької традиції.
Спростування діячами українського руху імперської версії
приєднання України до Росії в період Хмельниччини, констатація
факту створення гетьманом автономної державності стали
основою для заперечення існування постреволюційної Росії як
централізованої держави і переходу її до федеративного устрою.
Українська інтерпретація Переяславської ради стала підґрунтям
для перегляду історії та національно-політичного становища
України в складі Росії.
Нова інтерпретація Переяславської угоди, реанімація пам’яті
про гетьманську автономну державу були важливими для зміцнення
зв’язку між Центральною Радою та широкими масами, їх мобілізації
на політичну боротьбу. Засіб акцентування уваги на значенні уроків
1654 р. для оцінки тогочасної політичної ситуації активно застосовувався українською пропагандою. Занепад в Україні громадськополітичного життя, освіти пояснювався втратою державності, і,
відповідно, обґрунтовувалася необхідність та справедливість
відновлення власної держави для подальшого розвитку.
Деконструкція російського погляду на Переяславську раду
була надзвичайно важливою для формування української національної ідентичності. Діячі Центральної Ради встановлювали та
транслювали в маси зв’язок між революційними політичними
домаганнями та українською свободолюбною державницькою
традицією. Посилання на державницьке минуле України доказувало справедливість тогочасного політичного курсу Центральної
Ради. В умовах революційних перетворень така політика Центральної Ради була важливим ресурсом обґрунтування законності
національно-державного проекту. Отже, демонстрація історичних
прецедентів української державності свідчила не про сепаратистську політику Центральної Ради, а виправдовувала її легітимність історичними фактами.
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Таким чином, Центральна Рада зміцнювала свій політичний
авторитет і статус репрезентанта українського народу в його
боротьбі за свободу та державність.
_______________________________
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ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ
В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
Аналіз взаємовідносин України з Росією показує, що Росія
перетворилася зі стратегічного партнера України у її глобаль48
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ного ворога. Почалося нове глобальне протистояння між НАТО і
Росією, яке приведе до нових ідеологічних, політичних і економічних війн. Поведінка Росії залишається непередбаченою на
найближчі 10-15 років.
Ключові слова: Україна, Росія, українсько-російські відносини.
Mihalchenko N. Ukraine’s relations with Russia in a global
context.
Result of the analyze relationship between Ukraine and Russia
demonstrating, that Russia today total transformed from strategic
partner for Ukraine in the global enemy for Ukraine. Beginning of the
new global conflict between NATO & Russia, this is way to new
ideological, political and economic wars. Russia behavior remaining
unpredictable in next 10-15 years.
Keywords: Ukraine, Russia, Ukrainian-Russian relations
Всего сорок лет назад США и Западная Европа производили
50% мирового ВВП (США – 23%, Западная Европа – 29% в 1975 г.).
СССР – 8%. Китай и Индия терялись в списке остальных стран,
которые производили остальные 40% ВВП. При этом Япония
уверенно соревновалась с СССР за второе место.
Как же мир изменился за сорок лет. Нет социалистического
лагеря. В мировых прогнозах на 2020 год совокупная ВВП США,
ЕС и Японии будет составлять только 40%. Китай увеличит ВВП
более чем около 22%. Индия повысит ВВП до 8–9% мирового
уровня. Две последние страны начали свой рывок приблизительно
в те годы, когда Украина получили независимость. Доля России в
мировом ВВП в 2020 году составит 3–4%. Долю Украины не
берется предсказывать никто. Рискнем определить ее в 1%, т. е. в
три раза меньше России.
В тоже время считать, что европейская цивилизация, в том
числе ЕС, США и Канада, находятся в упадке – неверно.
Поскольку все цивилизации, и мировая в том числе, развиваются
на основе единых технологий, то следует вывод, что даже такие
развивающиеся страны, как Китай, Индия, Бразилия и т. д. всего
лишь приближаются в технологическом плане к развитым,
сокращают разрыв в производительности труда. При этом надо
учитывать, что у развивающихся стран более дешевая рабочая
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сила. Когда она подорожает, темпы развития этих стран снизятся,
доля национальных ВВП уравновесится на определенных
показателях.
Иное дело Россия и Украина. Поскольку это расходящиеся
цивилизации, то и путь их будет различным.
Россия оказалась не способной к модернизации, инновационная экономика у нее существует только в узкой сфере – сфере
вооружений, да и то с ограниченными возможностями. Вспомним
многолетние страдания с ракетой «Булава» и с другими образцами военной техники из-за отсутствия электронных технологий
современного уровня. Поэтому у России два пути: а) идти с
Европой и США, в условиях конкуренции и сотрудничества
становиться технологически развитой страной. Но из-за агрессии
в Украине она порывает отношения с Западом и имеет незначительные шансы в ближайшем будущем восстановить эти хорошие
отношения; б) путь второй – сближение с Китаем. Это тоже
нелегкий путь – путь технологического банкрота и сырьевого
придатка Китая. Кроме того, Китай согласится на такую
диспозицию на короткий срок, ведь он планирует захватить
Дальний Восток и часть Сибири и слабый сателлит ему может
оказаться не нужным. Вывод: Россия сама себя загоняет в
исторический тупик. Тем более, что причин для конфликта
Запада с Россией достаточно много помимо Украины. Например,
гонка вооружений.
Что же касается агрессии России против Украины, то не следует считать захват Крыма и вторжение в Донбасс тактической
операцией. Это часть стратегии России (и лично В.Путина) на
уничтожение Украины как государства. Всем известны заявления
В.Путина об Украине как «несостоявшемся» государстве. Но он
идет дальше. 20 октября 2014 г. было опубликовано интервью с
бывшим министром иностранных дел, маршалом Сейму Польши
в Politiko Magazine Радославом Сикорским, который заявил:
Россия хотела пригласить Польшу к разделу Украины. Цитируем
дословно: «Путин хочет, чтобы Польша направила войска в
Украину. Это были сигналы, которые они нам посылали. Мы знали, что это то, про что они думают на протяжении многих лет», –
сказал Р.Сикорский.
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«Это была одна из первых вещей, которую Путин сказал
премьер-министру Дональду Туску, когда тот посетил Москву. Он
продолжал говорить, что Украина искусственная страна и что
Львов – это польский город, и почему бы нам (т.е. России и
Польше – авт.), просто не разобраться вместе», – добавил он
(Путин – авт.). По словам Р.Сикорского, «Россия хочет
подтолкнуть страны Запада к границе» (полномасштабной войны с
Украиной – авт.) [1].
Опровержений слов Р.Сикорского ни со стороны Москвы, ни
со стороны Д.Туска, действующего президента Европейского
Союза, – не последовало. Видимо, польская сторона, как и
российская, записывали данную беседу на лазерный диск. Был
лишь неофициальный нажим на Р.Сикорского, которому он почти
не поддался и, фактически, остался на своей позиции.
21 октября 2014 г. Р.Сикорский (видимо, под нажимом) дал
интересное «опровержение» своего интервью в своеобразной
форме: «Мои слова были гипертрофированы, но В.Путин еще в
2008 году в Европе заявлял, что Украина искусственное государство (Бухарестский саммит, апрель 2008 г.). – И добавил, что
Польше стало известно, что Россия делала расчеты, какой регион
Украины ей будет выгодней захватить». – Мы узнали, что, за
подсчетами Кремля, было бы выгодно захватить Запорожскую,
Днепропетровскую и Одесскую области. Одновременно, оккупация Донбасса, часть которого в данное время контролируется
пророссийскими сепаратистами, не является выгодной России…
До того времени они уже делали расчеты о том, как захватить
Крым как способ шантажа Виктора Януковича…» [2].
Интересное «опровержение» с усилением аргументации ранее
сказанного.
Тем более что действующий премьер-министр Польши Ева
Копач так прокомментировала предложение В. Путина каналу ТУ
№ «24»: «Любой польский политик, без сомнения, никогда не
принял бы участия в таких позорных действиях, которыми
является раздел территории другого государства» [3].
И снова промолчали Д. Туск и В. Путин. Д. Туск потому, что
знает, что его разговор с В. Путиным – правда. В. Путин, видимо,
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боится дальнейших разоблачений, если начнет отрицать факт
разговора.
Как стало известно, аналогичные «предложения» от России
получили Венгрия и Румыния по поводу Закарпатья и Черновицкой области [4].
Таким образом, Украина развивается в условиях прямой
агрессии со стороны России, пытающейся, кроме того, создать
антиукраинскую коалицию. Такие стратегии встречают жесткое
противодействие со стороны ЕС, США, Канады и других стран,
при нейтралитете Китая, заинтересованного в столкновении
России и Запада. Япония тоже поддерживает Украину, хотя и с
интересом смотрит на перспективу столкновения России и Запада.
Сложившаяся внешняя ситуация не случайна. Она в определенной мере корреспондируется с внутриполитической ситуацией.
Первый Президент Украины Л. Кравчук проводил прозападную политику, совмещая ее с налаживанием равноправных отношений с Россией и другими странами СНГ. Хотя он и был одним
из создателей СНГ (вместе с С.Шушкевичем и Б.Ельциным), но не
вступил в СНГ, а занял специфическую позицию «ассоциированного (т.е. неполного) членства» Украины с СНГ, не собираясь
входить в СНГ на правах полного членства.
Следует учитывать, что в 1991–1995 гг. Россия, США и НАТО
действовали сообща в вопросе, чтобы заставить Украину, Беларусь
и Казахстан сдать ядерное оружие России, угрожая политической и
экономической блокадой. Как ни удивительно, именно Беларусь
больше всего сопротивлялась этому. Все же сопротивление всех
трех стран было сломлено, и был подписан Будапештский меморандум, согласно которому этим трем странам ядерные государства обещали гарантировать независимость и территориальную
целостность. К сожалению, Россия нарушила взятые обязательства,
совершив агрессию против Украины.
Второй Президент Украины Л. Кучма совершил исторический «грех», переориентировав внешнюю и внутреннюю политику
на союз с Россией, привязав металлургическую, станкостроительную и химическую промышленность к российскому газу и нефти,
да и другие отрасли. Не был учтен фактор, что Россия
технологически отсталая страна и она не будет стимулировать
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модернизацию Украины. Тем самым в Украине была законсервирована промышленность середины ХХ века, а страна посажена
на «газовую иглу России».
Остальные Президенты Украины, за исключением некоторых
неуверенных попыток В.Ющенко, продолжали эту «греховную»
связь, пока В.Янукович окончательно предал интересы Украины,
сбежав в Россию, чьим откровенным агентом влияния он был.
Второй Майдан сверг В.Януковича и начал процесс борьбы с
агрессивной Россией, проводящей курс на уничтожение независимой Украины, и, одновременно, заставил власть вернуться к
курсу, проводимому первым Президентом Украины.
Не следует считать, что аннексия Крыма и конфликт вокруг
Донбасса спровоцирован вторым Майданом. Операция «Крым»
планировалась В.Путиным, по сообщениям российских СМИ, с
2008 года в практическом плане. Второй Майдан лишь более точно
определил срок начала операции (момент наибольшей слабости
Украины и ее руководства).
«Проблема Донбасса» как украинской Вандеи вызрела давно.
Там сформировался своеобразный коллаборационистский, криминальный региональный антиукраинский менталитет в регионе, где
«правили бал» коммунисты, полукриминальные или открыто
криминальные мафиозные структуры. Свой открытый поход против
идеологии и практики украинства они начали с продвижения к
посту Премьер-министра и Президента В.Януковича. Украинское
общество было так расколото и деморализовано (язык, коррупция,
неэффективность власти и самоуправления, преступность и т.д.), что
избрало В.Януковича Президентом. А пост Премьер-министра ему
купил донецко-луганский мафиозный клан, возглавляемый Р. Ахметовым. Но прямой захват Украины – не только центральной и
региональной власти, а и покорение народа – был остановлен
вторым Майданом. Не помогли ни мафиози, ни «титушки», ни
продажные карательные органы.
Проблема украинской Вандеи решается пока двумя путями –
военным и дипломатическим. Какой путь окажется эффективным –
не предскажет никто. Во Франции генерал Гоши (Гош) решил
проблему военным путем – отрезал сепаратистов от побережья,
поскольку морем из Великобритании поступало вооружение и
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пополнение, затем расчленил территорию, охваченную восстанием, и разбил сепаратистов по частям. Видимо, такой путь и
украинских войск в Донбассе. Нужен лишь «украинский Гоши».
Почему стала возможна война России с Украиной сегодня.
Россия оказалась неспособной к модернизации (слабые попытки
Д.Медведева) и ей грозит экономическое падение. Военная мощь
на низком уровне и держится на ядерном потенциале, который
используется для шантажа Запада. Общественное мнение крайне
милитаризировано и одобрит любые имперские авантюры, которые
отвлекут население от социальных проблем. В этой ситуации
стратегия и тактика путинского режима – это инстинкт «раненой
змеи» – главное не спастись, а атаковать, ужалить реального или
выдуманного врага, кого достанет.
Россия с 1700 года «рубит окна в Европу». Но прорубив
очередное, обнаруживает, что вновь отстала в экономическом и
политическом развитии. Даже безумный бросок к иллюзорной
коммунистической цивилизации закончился провалом. Но побродив двадцать лет по второстепенным дорожкам Истории, она не
создала даже ограниченной «суверенной» демократии, а пришла к
автократическому режиму, совмещенному с олигархическим
капитализмом. Как пишет российский политолог А. Пионтковский:
«Ценой огромных жертв он (очередной реформатор – Н.М.)
догоняет вечно притягательный и вечно ненавидимый Запад то по
количеству пушек и фрегатов, то по тоннам чугуна и стали на
душу населения. Но почему-то каждый раз после очередного
исторического триумфа очередного модернизатора Россия снова
оказывается у разбитого корыта. Появляется новый правитель,
который вынужден жевать ту же жвачку?» [5].
Похоже, новый правитель России готов сегодня сыграть ядерную игру с НАТО, пожертвовав Россией. А война с Украиной – это
привычно русское – «бей своих, чтобы чужие боялись».
Запад имеет такое колоссальное преимущество в живой силе,
качественной военной технике, что мог бы за несколько дней
поставить на колени Россию. Но он боится ядерного столкновения.
Кроме того, привыкнув к комфортной, спокойной жизни, Запад не
хочет нарушать ее, предпочитая где-то откупиться, где-то решить
проблемы путем переговоров. Западные политики никак не хотят
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признать, что Россия никогда не действовала цивилизовано, а
наоборот – коварно, с позиции силы.
Путин наказывает Украину за побег из варварского «русского
мира», за попытку построить цивилизованное государство, цивилизованное общество.
Ядерный шантаж Запада со стороны России не бесконечен.
Надеюсь, что экономические санкции приведут к падению режима
Путина через год – два. Или к его образумлению.
Во всяком случае, уже сегодня спадает безумный накал истерии на российских СМИ, смягчается политическая риторика, хотя
сохраняется уровень военной подготовки к военным действиям.
Украина переживает потрясение, когда Россия разрушила неустойчивый мировой порядок, существовавший на доминировании
США. Но Россия не может претендовать на создание нового мирового порядка. Нет у нее ни финансовых, ни людских, ни военных
ресурсов для этого. Времена, когда Россия была «жандармом
Европы», канули в Лету.
Единственная страна, которая имеет шансы бросить вызов
гегемонии США – это Китай. Но это позже. Сейчас Китай с
интересом наблюдает за изоляцией России, это в его интересах.
Путь, который избрал В.Путин, чтобы США и ЕС считались с
Россией – неверен. Переговорами и торговлей он бы достиг больших успехов, чем войной и экспансией. С учетом происшедших
событий политика России будет скорее расценена как новый вызов
международной безопасности.
И последнее по отношению к России. Тезис о «великой
русской культуре» мертв. Последний русский великий поэт – еврей
Бродский был изгнан из России. Художник Глазунов – уехал.
Великих музыкантов и композиторов – нет. А современное массискусство вырождается. Нет великого балета. То есть, нет великого
русского искусства. Оно в прошлом. Да и творилось оно в
основном нерусскими.
Но вернемся к Украине. Какие сценарии ее действий?
1. Возврат к «политике дружбы» со сводной, злобной сестрой –
Россией по многим причинам невозможен. Крым в ближайшие годы
останется оккупированным. Донбасс – в этом году, через год или
два Украина возьмет под контроль. А то, что часть жителей
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Донбасса позволила играть их жизнями и судьбами олигархам,
сепаратистам, россиянам и т.д. – это в большей мере их вина.
2. Главный вопрос – будут ли проведены реформы, начнется
реальная борьба с коррупцией? Или все заболтается и потечет как
было? Власть пока что только мечтает. А рейтинг Президента упал
в два раза. Но власть вынуждена будет проводить реформы:
перейти к новой избирательной системе, частично отменить неприкосновенность депутатов и судей, начать борьбу с коррупцией,
расширить возможности для бизнеса, реформировать армию и
правоохранительные органы и т.д. Если этого не сделать – это
новый Майдан и смена власти.
3. Военное решение проблемы Донбасса приведет к новым
массовым жертвам с ограниченными результатами. В теперешней
ситуации позиции Украины достаточно сильны.
Во-первых, Запад не может допустить победы России, иначе
пересмотру подлежат итоги третьей мировой войны, которую мы
называем «холодной», но на самом деле она была достаточно
«горячей» – от Кореи, Вьетнама, Ближнего Востока, Африки до
Кубы и Никарагуа.
Во-вторых, это будет глобальный проигрыш европейской
цивилизации евроазиатской, который наложит отпечаток на
будущее мира.
В-третьих, США и союзники нанесли мощный удар в самое
уязвимое место России – цена на нефть и газ. При ценах ниже 80
долларов Россия продержится год–два, а затем экономически
рухнет.
В-четвертых, украинский конфликт в понимании руководства
России давно прошел точку, где экономическая политика играет
какую-нибудь роль. Это скорее большая имперская психология,
традиционный российский милитаризм. Эта психология и этика
поведения формировалась всей историей Московии – России –
СССР. Они заложены в детские игры в России в войну, а потом
выросшие дети играют по-серьезному. Это заложено и в культуру
России, в кинематограф, в образование, в празднование Дня
Победы. Поэтому «ДНР» и «ЛНР» – это порождение российского
милитаризма, это «свое», чтобы бороться с «укрофашистами». А
«фашисты» все, кто не покоряются России.
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Какой общий вывод
1. Для Украины сложилась крайне благоприятная внешнеполитическая ситуация. Запад отмобилизован на отпор агрессии
России невоенными средствами. И готов поддерживать Украину в
борьбе этимы средствами. Кроме Запада, часть стран Востока
активно поддерживают нашу страну (Япония, Австралия). Китай,
Индия и некоторые другие страны придерживаются нейтралитета в
конфликте, хотя и сочувствуют Украине, как показала сессия
Генассамблеи ООН и заседания Совета Безопасности ООН.
2. Экономические санкции в отношении России привели к ее
экономической стагнации, которая через 2–3 года завершится
экономическим крахом. Поэтому историческое время в этом
конфликте работает на Украину.
3. Военный конфликт в Донбассе в любое время может
принять острую форму. Вероятность мировой ядерной войны из-за
конфликта Украины с Россией существует, но в незначительной
степени.
4. Россия не имеет союзников в этом конфликте, даже на
уровне СНГ и Евразийского союза. Но надо учитывать, что Россия
готова к любому безумию и в одиночестве.
_______________________________
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«ГИБРИДНАЯ ВОЙНА»:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
У статті аналізується «гібридна війна» Росії проти України,
коли доповнюють один одного військові й невійськові форми діянь,
розраховані на досягнення мети змореністю, підривом зсередини,
використовуючи сепаратистів і фрондерів усередині країни.
Ключові слова: «гібридна війна», «багатовимірна війна»,
сепаратисти, кризове реагування, високоточна зброя, миротворча
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Выступая на XXII ассамблее Совета по внешней и
оборонной политике 22 ноября 2014 года, министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров остановился, кроме прочего, на двух,
очевидно особо важных для России вопросах. Прежде всего, он
упомянул «о естественном желании все большего числа государств обеспечить свои жизненно важные интересы и сделать
это так, как представляется правильным этому конкретному
государству, а не как подскажут «из-за бугра». Второй тезис в
выступлении министра звучал так: «Стало модным рассуждать,
что в Крыму и на Украине Россия вела и ведет некую «гибридную войну»… Интересно порассуждать и на тему понятия
«гибридной войны», кто ее ведет, и только ли из «зеленых
человечков» состоит весь гибрид» [1].
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Мы тоже не прочь обратиться к этим вопросам – суверенитета
Украины и антиукраинской «гибридной войны» России – поскольку
считаем их вульгарную трактовку серьезным камнем преткновения
в нормализации украинско-российских отношений. В своем
понимании проблемы мы исходим из гегелевского определения:
«качественная бесконечность» – это бесконечное разума, а «дурная бесконечность» – это бесконечное обывательского рассудка.
Именно обывательский политический рассудок, по нашему
пониманию, лежит в основе имперского мышления 85% россиян,
поддержавших тезис «Крым наш».
Глас народа – глас Божий
К годовщине Евромайдана две авторитетные социологические
фирмы – Демократические инициативы имени Илька Кучерива
(Деминициативы) и Киевский международный институт социологии (КМИС) – провели с 8 по 18 октября 2014 года совместное
исследование [2]. Согласно им в акциях протеста против власти в
период с 30.11.2013 по 21.02.2014 всего участвовало 20% населения Украины. В целом это очень большой показатель, хотя формы
участия в Евромайдане значительно отличались: 5% участвовали в
акциях протеста в Киеве (а это свыше 2 млн человек!); 6% – в
других городах и селах; а еще 9% помогали митингующим
(продуктами, вещами, деньгами). Не участвовали в событиях в
целом по Украине – 81,6%. По регионам этот показатель неучастия
весьма неоднороден: Запад – 46,9%; Центр – 80,9%; Юг – 96,6%;
Восток – 95,1%; Донбасс – 97,1%.
В понимании того, чем же, в конце концов, был Евромайдан, в
целом по Украине преобладает мнение (38%), что это была осознанная борьба граждан, объединившихся для защиты своих прав, а еще
17% считают, что это был стихийный протест населения. В то же
время, 31% населения считает, что это был государственный переворот, причем 16% предполагают, что этот переворот был подготовлен
политической оппозицией, а 15% уверены, что он был осуществлен
при поддержке Запада.
Опираясь на данные исследования, социологи склонны видеть,
что чем большая доля населения региона реально участвовала в
борьбе на майданах (в разных городах и селах), тем менее склонны
его жители считать это событие переворотом, и тем более видеть в
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этом руку Запада. И наоборот, эту оценку активно поддерживают
люди, чьи знакомые на Майдане не бывали, и мнение свое они
составили, прежде всего, по российским источникам – известных в
этом пункте не просто своей необъективностью, но и злостными
фальсификациями [3].
Тезис об антиконституционном перевороте, навязываемый
российской пропагандой среди населения Украины, несет на себе
огромную идеологическую нагрузку в стиле «холодной войны».
Аргументы России в пользу вмешательства во внутренние дела
Украины можно сгруппировать в нескольких тезисах: 1) смена
власти в Украине привела к свержению главы государства,
пришедшего к власти путем выборов, незаконна; 2) русскоязычное
население на Востоке Украины и в Крыму нуждается в защите от
атак фанатиков и нарушения ими «прав человека»; 3) смена власти
в Украине – прямая угроза военному присутствию России в Крыму
и Черном море; 4) беспорядки в Украине могут обернуться для
России масштабной проблемой беженцев; 5) народ в Крыму и на
Востоке Украины сам позвал на помощь Россию; 6) в Крыму был
проведен демократический референдум.
По каждому из этих пунктов есть возражения. Вo-первых,
Янукович бежал в Россию и, таким образом, самоустранился от
исполнения конституционных полномочий. Во-вторых, не было
никакой ситуации в Крыму, которая бы угрожала безопасности
русскоязычного населения. В-третьих, новое правительство в
Украине заявило о намерении придерживаться международных
соглашений и не угрожало российскому военному присутствию.
В-четвертых, проблема беженцев возникла только после вторжения российских войск и наемников в район Донбасса, а не до
вторжения. В-пятых, решение о вмешательстве иностранных
вооруженных сил может быть принято лишь Верховной Радой
Украины. В-шестых, так называемый референдум в Крыму
состоялся в присутствии российских танков и в условиях
ограниченной свободы, а потому ничтожный с самого начала.
А всем тем, кто в России обвиняет руководство Украины, что
оно пришло к власти «вооруженным антиконституционным путем»,
и лишь «после переворота были проведены выборы», следовало бы
напомнить устоявшееся в общественной мысли Европы положение
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известного мыслителя Карла Ясперса о законности свержения
власти «преступного государства». Правда состоит в том, что
свергнуть «преступное государство» конституционным путем
невозможно по определению. Ведь главной характеристикой такого
государства является то, что оно «в принципе не создает и не
признает правопорядок. То, что называется правом и что это государство рождает в потоке законов, представляет для него средство
для усмирения и покорения народа, а не нечто такое, что оно само
уважает и соблюдает» [4].
Так что же, в конце концов, произошло в Украине осенью–
зимой 2013–2014 годов? Прежде всего – осознание преступности
режима Януковича широкими массами населения. Это осуществилось тогда, когда миллионные протестные акции засвидетельствовали, что украинский народ поднялся до понимания необходимости нравственно-политической революции. Вот это озарение
необходимости и желания «жить по-новому» и стало для нас
предпосылкой перспектив на будущее. Украинцы решили начать
все сначала и радикально разрушить мосты, связывающие нас с
бывшим преступным государством, и ориентироваться на принятие европейских ценностей.
Революционные события в Украине, которые были интерпретированы в Москве как государственный переворот, инспирированный
Западом на территории «русского мира», подвигнул Кремль
«секюритизировать эти вопросы, то есть перевести их в разряд
важнейших для выживания нации и государства», что на практике
вылилось в «захват большим государством части территории более
слабого соседа» [5].
«Гибридная война» – во всей своей наготе
В итоге, мы подошли к основному вопросу – что же собой
представляет эта самая «гибридная война», упомянутая Сергеем
Лавровым? Здесь лучше всего вспомнить научный доклад
начальника Генерального штаба ВС России генерала армии Валерия
Герасимова на собрании Академии военных наук в феврале 2013
года. Фактически еще за год до операции в Крыму и последующих
событий главный российский военачальник почти один к одному
представил то, что через год случилось в Украине: «Войны уже не
объявляются, а начавшись – идут не по привычному шаблону…
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Вполне благополучное государство за считанные месяцы и даже дни
может превратиться в арену ожесточенной вооруженной борьбы,
стать жертвой иностранной интервенции, погрузиться в пучину
хаоса, гуманитарной катастрофы и гражданской войны». По
существу весь пафос выступления генерала Герасимова сводился к
тем особенностям вооруженного конфликта, которые напрямую
перекликаются с дальнейшими событиями в Крыму и на ЮгоВостоке Украины: «Акцент используемых методов противоборств
смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер,
реализуемых с задействованием протестного потенциала населения.
Все это дополняется военными мерами скрытого характера, в том
числе реализацией мероприятий информационного противоборства
и действиями сил специальных операций. К открытому применению силы зачастую под видом миротворческой деятельности и
кризисного реагирования переходят только на каком-то этапе, в
основном для достижения окончательного успеха в конфликте
(курсив наш. – Авт.)» [6].
К тому же в выступлении Герасимова речь шла о том, что
фронтальное столкновение крупных группировок войск (сил) на
стратегическом и оперативном уровне постепенно уходят в
прошлое. Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей боя и
операции. Поражение его объектов осуществляется на всю глубину
территории. Стираются различия между стратегическим, оперативным и тактическим уровнем, наступательными и оборонительными
действиями. Применение высокоточного оружия приобретает массовый характер. В военное дело активно внедряются вооружения
на новых физических принципах и роботизированные системы.
Одной из форм применения формирований Вооруженных сил за
границей является миротворческая операция.
Что особо хотелось бы выделить в этом ряду форм противоборства, так это то, что «широкое распространение получили
асимметричные действия, позволяющие нивелировать превосходство противника в вооруженной борьбе. К ним относится
использование сил специальных операций и внутренней
оппозиции для создания постоянно действующего фронта на
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всей территории противостоящего государства, а также
информационное воздействие, формы и способы которого
постоянно совершенствуются (курсив наш. – Авт.)» [6].
Поэтому, считаем мы, все разговоры о романтиках-ополченцах
Донбасса, ставших на защиту своих сел и городов под флагами
«ЛНР» и «ДНР» – все это от лукавого. Все они являют собой составную часть подразделений агрессора. А потому по отношению
к ним только и остается один формат поведения – освобождать от
них оккупированные территории.
Тем не менее, обратимся к выводам, к которым пришли
некоторые российские аналитики, и которые, судя по всему, могут
представлять интерес и для украинской стороны. На вопрос: как же
выглядит сегодня «многомерная» или «гибридная» война, они
обращают внимание на следующее. Во-первых, это война всеобъемлющая, с использованием всех средств одновременно, когда и
военные и невоенные формы воздействия дополняют друг друга.
Разнообразие задействованных средств создает у объекта атаки
ощущение потери контроля над ситуацией, когда необходимо одновременное планирование и координация в реальном времени акций,
в которых в один и тот же момент задействованы спецслужбы,
финансовые органы, дипломатия, глобальные информационные
источники, неправительственные организации, а также регулярные
и наемные вооруженные формирования.
Во-вторых, это перманентная война, рассчитанная на достижение цели измором, подрывом изнутри, с использованием
слабых мест противника. Она может идти фазами – через
обострения и «перемирья», чем и отличается нынешняя ситуация
в украинско-российских отношениях. Мы должны твердо себе
уяснить, что тысячи мелких ударов преследуют цель измотать,
задушить, обескровить, одновременно ведя переговоры и предлагая альтернативы, склоняя на свою сторону, завоевывая симпатии
недовольных и фрондеров внутри страны.
И, наконец, в-третьих, что особенно важно в нашем случае,
«гибридная война» – это война идеологическая. Она ведется,
пишут российские аналитики, прежде всего за людей, за их
взгляды и убеждения, а лишь потом за территорию: «для ее
ведения требуется мобилизация во многих областях – от морпехов
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до хакеров, от банкиров до журналистов. А это немыслимо без
идеологической обработки собственного населения… Необходимым условием является формирование картины мира, разделенного на «хороших» и «плохих». Поскольку любая операция
призвана воздействовать на людей, пропагандистская составляющая едва ли не самая главная. Особое значение приобретает
привлечение на свою сторону СМИ – как их руководства, так и
рядовых репортеров – для превращения органов информации в
информационно-психологическое оружие» [7].
Альтернативы преодоления кризиса
Но после каждой войны наступает мир. Каким он будет для
одурманенного информационно-психологическим оружием населения по обеим сторонам этого «фронта без тыла»? Окончательный ответ здесь можно будет дать только после преодоления
кризиса в украинско-российских отношениях. Только тогда
воочию будет видно, что сильнее: информационно-психологическое оружие политтехнологов России или морально-психологическое единство народа Украины? Ведь любое государство крепко
настолько, насколько крепок его невидимый социальный капитал –
солидарность и доверие друг к другу его граждан.
Но все же – как видит ныне возможное преодоление этого
кризиса российская сторона? При анализе многих витиеватых
«загогулин» политиков суть их зачастую очевидна: Россия хочет
даже не федерализации Украины, а ее конфедерализации с целью
гарантированного блокирования любого продвижения Украины в
европейское сообщество. И таким блокиратором, своеобразным
аварийным «стоп-краном», должен выступать Донбасс. А вот
Крым – это трактуется как уже совершенно другая история. Крым
считается чем-то таким, что вообще не подлежит пересмотру.
Хотя оба эти вопроса – Донбасса и Крыма – тесно увязываются
между собой.
Каким образом? Об этом многие из высшего эшелона власти
говорят достаточно откровенно: то ли на жаргонном языке того же
Владимира Жириновского (вспомним его официальное обращение
к Польше на счет раздела Украины), то ли желчно-иезуитскими
устами Константина Затулина. Так, например, Затулин заявляет,
что «российско-украинские отношения, плохие или хорошие,
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обречены остаться. Как их выстраивать, если потеряв Крым,
Украина получила от России взамен «крымский синдром» –
фантомную боль, которая может быть посильнее настоящей? На
этот вопрос у России, теоретически, могут быть только два
варианта ответа. Или Украина развалится на несколько
Украин – и тогда никто не сможет сказать, какой из них следует вернуть Крым и Новороссию, или же Украина сохранится
на карте – без Крыма, но с Новороссией, занявшей его место в
российско-украинских отношениях (курсив наш. – Авт.» [8]. То
есть, Новороссия рассматривается как проект, который специально
готовился «под слив» при окончательном решении вопроса об
аннексии Крыма.
Да тут вышла заминка – жесткое сопротивление украинских
Вооруженных сил и добровольцев. И в этой ситуации даже такой
патентованный украинофоб как Глеб Павловский, озвучивая
мнение определенных кругов России, обращает к президенту РФ
Путину слова Хлудова из булгаковского «Бега»: «Ты хорошо
начал, солдат, но плохо кончил». А дальше идет интерпретация
этого образа: «Путин хорошо начал. А сегодня у меня такое
ощущение, что он испугался... Испугался самого себя. Куда идти
дальше. Дальше-то что?.. Очень заметен разрыв между Крымом и
последующими действиями. Видно, что дальше все шло как
импровизация или реакция на чужие действия. Люди, боящиеся
будущего, запрещают себе обдумывать выбор пути. Когда у тебя
не поставлены достижимые цели, начинаешь колебаться между
двух полюсов – то ничего не делаешь, то ввязываешься в
колоссальный конфликт. Если посмотреть на прошедшее лето, мы
все время балансировали между растерянностью и войной. При
этом войны не хотели, но не знали, что делать, если не воевать? В
таких случаях, как говорится, только Бог помилует от беды» [9].
А ведь замышлялось вроде бы все по науке. Исходили из того,
что в Украине существует русская ирредента – та же диаспора,
но компактно проживающая на сопредельной территории к России.
Вот тут, мол, и появляется шанс разжечь сепаратистские
настроения, посулив рай земной на присоединенной к России
территории, и тем самым внести дестабилизацию в общественнополитическую жизнь Украины. Было завезено оружие, проплачены
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активисты, пролилась кровь, в социум был внесен раскол. Об этом
образно пишет известный российский журналист Андрей Бабицкий.
При отсутствии какой-то значимой элиты, на Донбассе из полукриминальной и криминальной среды, с психологической установкой
на то, что «винтовка рождает власть», стала взращиваться «новая
общность – людей, спаянных войной, получивших силу от ощущения причастности к истории. Они уверены, что им дано перевернуть
реальность с помощью автоматов и систем залпового огня. Это,
конечно, так, но войны заканчиваются, и жизнь требует возвращения в повседневный формат. Я видел, какой трагедией оборачивается для людей необходимость расстаться с оружием и чувством
исторической значимости своего поступка. Здесь будет так же» [10].
Дать в руки оружие легко, но отобрать его уже трудно.
Донбасс вошел в процесс со всеми старыми болячками: криминалом, вороватостью, отсутствием привычки уважать закон и т.д.
В среднем и мелком бизнесе начался масштабный передел под
названием «взять под внешнее управление». Собственник уехал,
закрыл свое дело, «ДНР» приходит и открывает его без ведома
хозяина. Объясняют это тем, что городу необходимы работающие
предприятия, а людям зарплаты. Но ведь смена форм собственности – это вечный спутник гражданской войны. Остается
надеяться на помощь Москвы. Но на Донбассе, пишет Бабицкий,
уже кое-кто начинает понимать, что в России свои проблемы:
«огромная страна под санкциями, рубль валится, уровень жизни
падает. Кремль вынужден вести сложную игру: где-то нажать,
где-то отступить. И если в какой-то момент ему понадобится
пожертвовать интересами Донбасса, он это сделает не задумываясь». А на Донбассе свои болячки: «уголь у нас дороже, чем
в России, потому что его там добывают открытым методом, а мы
в шахтах. Нужен какой-то перелом. А какой перелом, если война
продолжается и мы в изоляции» [10].
Кроме того, следует учитывать международный резонанс
вокруг проблемы Донбасса. Никто в мире не хочет какого-то
нового «косовского прецедента». Каждая страна имеет
ирреденту в соседней стране – то ли большую, то ли меньшую. И
если каждае из меньшинств станет на путь сепаратизма, то это
взорвет устоявшийся порядок в мире. Одно дело, когда какое-то
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меньшинство начинает бунтовать против правительства того государства, гражданами которого они являются. Это может быть
воспринято международной общественностью как нечто легитимное, как борьба за права человека. Но когда, пишет старший
советник Центра стратегических и международных исследований
(Вашингтон) Эдвард Люттвак, в эти действия местного населения
вовлекается иностранное государство, поощряет или участвует в
них, поддерживая всеми доступными средствами – тогда то, что
делает местное население, не играет уже никакой роли. Это
автоматически квалифицируется как столкновение противоборствующих государств. Просто потому, что вовлечено другое
государство. Тем паче вовлечено с применением армии или флота.
Пусть и с поддержкой из числа из местного населения. У любого
крупного внешнего игрока на поле малого всегда есть поддержка
среди местного населения. Таким образом, «украинский прецедент
не имеет пока ничего общего с делом объединения наций. Это не
вопрос того, что одни русские хотят объединиться с другими
русскими. Здесь речь идет о геополитических интересах российского государства: с его деньгами, тайными и явными операциями,
при помощи которых оно хотело спровоцировать выгодные этому
государству изменения на территории Украины» [11].
Конечно же, Украину беспокоит то, что в отчаянной
ситуации Россия может пойти на риск обострения отношений с
Украиной. Беда вся в том, что для России Украина – это
скорее внутренний вопрос, что демонстрирует полное
отсутствие у российских политических элит восприятия
Украины как независимого государства, агрессия против
которого способна дорого обойтись российской экономике и
общим позициям в мире. А потому в треугольнике Россия–
Украина–Запад Россия демонстрирует безальтернативность своих
интересов в Украине, в то время как Запад, и прежде всего
США, для которых Украина прежде никогда не входила в сферу
жизненных интересов, предельно осторожны и сдержаны в
своих попытках воздействия на Россию [12].
Украине приходится лишь надеяться, что дальнейшее развитие событий, возможно, изменит баланс сил в сторону усиленной
поддержки Западом Украины. И для этого есть все основания.
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Взять хотя бы первое интервью посла США в России Джона
Теффта после вручения им верительных грамот президенту РФ
Владимиру Путину. Посол четко и однозначно подтвердил
известную позицию США о том, что: 1) «мы по-прежнему твердо
придерживаемся принципа: страны имеют суверенное право
выбирать, в какие политические, экономические и военные союзы
им входить. И другие страны не могут наложить вето на это
право»; и 2) «вы не можете просто аннексировать территорию
другого государства, какими бы историческими мотивами вы не
руководствовались. А в Крыму именно это и произошло.
Надеюсь, что этого не произойдет на Востоке Украины». Продолжая сотрудничество между США и Россией, заявил посол, «это не
значит, что мы просто возьмем и забудем об Украине. Это
проблема, и ее надо решать» [13].
А пока нельзя исключать возможности обострения ситуации в
Харькове или Одессе. Никуда не делся вариант прокладывания
сухопутного коридора через Мариуполь. Во всяком случае, Россия
будет изыскивать варианты для подпитки нестабильности в
регионе. То, что Запад продемонстрировал нежелание торговаться
по вопросу Крыма, становится важнейшей внутрироссийской
проблемой, так как сдача оккупированной территории будет
восприниматься националистическими силами России как акт
предательства со стороны президента. Поэтому ему на данный
момент отступать абсолютно некуда. Как следствие, он, судя по
всему, будет поддерживать определенный градус напряженности
и, таким образом, отслеживать, как будет развиваться ситуация, и
действовать по обстановке.
Что будет в дальнейшем – трудно представить. Но, как
показывает мониторы СМИ, в самой России среди аналитиков
возникает ощущение, что страна готовится отметить 100-летний
юбилей Великого Октября чем-то нестандартным. Во что это
выльется, одному Богу известно.
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Олесь Лісничук

РОСІЙСЬКИЙ НЕОТОТАЛІТАРИЗМ:
НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
У статті обґрунтовується перспективність аналітичної
ідентифікації політичного режиму, що встановися в Росії в
контексті її нападу на Україну, як «неототалітарного». Розглядаються його основні риси та особливості, а також інновації,
порівняно з тоталітарним досвідом ХХ століття.
Ключові слова: неототалітаризм, тоталітаризм, дискурс.
Lisnychuk О. Russian Neototalitarianism: Implications for
Ukraine
In article is proved perspectivity of analytical identification of a
political regime which has established in Russia in the context of an
attack on Ukraine as «neo-totalitarian». Its main lines and features,
and also innovations in comparison with totalitarian experience of the
XX-th century are considered.
Keywords: neototalitarianism, totalitarianism, discourse.
В умовах військових та загарбницьких дій, інших спроб
системного деструктивного впливу Росії щодо України одним із
найважливіших завдань для вітчизняної політичної науки є
максимально повна ідентифікація соціополітичних особливостей
агресора і розробка пропозицій владі й суспільству для підвищення ефективності супротиву російській експансії. Вітчизняна політична наука дістала шанс довести свою прикладну значущість,
активно включитися до протидії агресору на «невоєнному
фронті» (інформаційному, гуманітарному, смисловому) у вимірах
так званої «гібридної війни». Зокрема, брати участь, можливо
навіть організаторську, в системній деконструкції концептів
російської пропаганди. З іншого боку, формувати критичний
інструментарій для інтерпретації російських реалій. Можливо, те,
що не може сказати наразі політика, як українська, так і європейська, і світова, могла б говорити і переконувати політологія,
спочатку українська, а потім і не лише.
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Саме в цьому контексті вбачається необхідність переоцінки,
критичної реідентифікації російського політичного режиму після
змін, що відбулися в ньому в 20132014 рр.
З початком агресії Росії проти України певного поширення
набули порівняння режиму В. Путіна з фашизмом. Так, відомий
американський політолог Л. Даймонд в інтерв’ю українській
службі «Голосу Америки» назвав його «постмодерним фашизмом», а В. Путіна «сучасним Гітлером, що добивається
поставленої мети протилежними, більш витонченими, ніж Гітлер,
методами». При цьому він уточнив, що «рівень авторитарного контролю в Росії сьогодні не порівняти з нацистською Німеччиною.
Там ще є місце для громадянського суспільства, для незалежної
думки, ще є, хоч і дуже обмежене, сприйняття інакодумців» [1]. У
мережі Інтернет певної популярності набув текст британського
автора Лоуренса Брітта з 14 ознаками фашизму, які вельми
промовисто характеризували саме ситуацію в РФ. Однак за
ближчого розгляду  стаття ця була написана ще 2003 р. і ніяк не
стосувалася Росії ‒ автор намагався підсумувати ознаки режимів
Гітлера, Муссоліні, Франко, Сухарто та Піночета [2]. Показово, що
цей самий текст використовували на різних соціальних ресурсах і
прихильники політики В. Путіна, але вже для… характеристики
«українського фашизму» і «київської хунти». При цьому, цікаво,
що часом зі списку випадали деякі позиції ‒ саме ті, які
стосувалися російської ситуації. Більш «просунуті» диспутанти
залучали для аргументації інші 14 пунктів ‒ характеристики із
«Вічного фашизму» У. Еко. Ще оригінальніший підхід продемонстрував російський блогер П. Шехтман, який взяв до використання
прикмети із «Доктрини фашизму» авторства … Б. Муссоліні.
Звісно, це спорадичні, психологічні реакції, які мають свою
відносну аргументаційну силу та емоційне навантаження, але їхня
критична сила вельми обмежена. Причина передусім у тому, що,
прагнучи позначити негатив, вони оперують образами Другої
світової війни. Тобто, вони попадають у дискусійне поле, на якому
спеціалізується російська пропагандистська машина і яка його
практично узурпувала нині.
На мій погляд, значно продуктивніше, більш аналітично вивірене і, при цьому, критично акцентоване для інтерпретації
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нинішньої фази російської політики було б застосування поняття
«неототалітаризм».
Це не просто гра слів, а спроба позначити феномен, який має
достатню самобутність, щоб бути виокремленим. До того ж ‒ він
безпосередньо впливає на Україну. Ефективність і складність
цього впливу значною мірою можуть бути поясненими його
специфікою.
Власне, неототалітаризм не є якоюсь новою категорією. Час
від часу його намагалися долучати до наукових та політичних дискусій. Зокрема, і для критики особливостей сучасних демократій та
їхніх окремих тенденцій (мультикультуралізму, політкоректності,
ювенальних технологій тощо) [3]. Або ж до можливостей
контролю масовою свідомістю із застосуванням новітніх інформаційних технологій тощо. Однак щоразу це було пов’язано
переважно із локальними явищами і відбувалося більше на рівні
метафори, ніж аналітичної категорії.
Російський випадок аж ніяк не локальний хоча б через свою
геополітичну масштабність. Власне, в самій Росії є прецеденти
оцінки новітніх кондицій режиму В. Путіна саме як неототалітарного. Про це йдеться в публіцистичному тексті Ю. Латиніної в
«Новой газете» [4]. Там є низка слушних зауваг, однак зусилля
авторки, зрештою, підважуються фінальними висновками, де
режим В. Путіна поставлений у контекст режиму Р. Мугабе, що є
відчутним спрощенням.
Якщо прочитати класичні визначення і характеристики
тоталітаризму, то в них можна віднайти як риси, що притаманні
нинішній Росії, так і ті, яких там немає. Однак при цьому треба
мати на увазі, що основні підходи до тлумачення тоталітаризму
формувалися понад півстоліття тому. З іншого боку, немає
необхідності дотримуватися «священних текстів», аналізуючи
явище, яке наразі розгортається в реальному часі, в ХХІ столітті.
Їх, ці тексти, варто враховувати, але не абсолютизувати.
Якщо взяти ознаки з іншого списку 14 (З. Бжезінського та
К. Фрідріха), то побачимо, що хіба щодо масових репресій та
терору з боку силових структур можна констатувати скоріше
відсутність, ніж наявність. Інші ж ознаки присутні помірковано (ті,
що стосуються домінування ідеології; єдиної партії; вкрай високої
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ролі держапарату та проникнення держави в життя соціуму; нової
моралі; централізованого планування), але видно тенденції до
їхнього посилення, або ж такі, що вже цілком можуть кваліфікуватися як функціональні (щоправда, із поправками на реалії
сучасного світу) ‒ відсутність плюралізму в медіа; цензура; роль
пропаганди і маніпуляції масовою свідомістю; знищення
громадянських прав і свобод; політичний контроль над армією;
прихильність до експансіонізму; адміністративний контроль над
системою правосуддя; прагнення ліквідувати кордони між державою і громадянським суспільством. Але для новітньої практики поросійськи притаманні певні риси, які не могли бути враховані чи
завбачені свого часу класиками досліджень тоталітаризму.
Дискурс як тоталізуюча сила
На мій погляд, виявляється це в тому, що тоталізація
здійснюється дискурсом. Не державою, не партією, не ідеологією, а
саме через створення стійкої системи значень, яка витісняє і
маргіналізує будь-яку конкуренцію і претендує бути спільною для
абсолютної більшості населення. Це не просто масована пропаганда,
маніпуляції масовою свідомістю, інформаційний контроль. Це вже
те, що постало за результатами такої практики ‒ нова реальність
(політична, соціальна, геополітична), нова картина світу.
Причому вона поглинає і її творців (умовних і первинних
маніпуляторів). Тому ремарка А. Меркель стосовно того, що
В. Путін «живе в іншому світі» і навряд чи «зберіг контакт із
реальністю», може претендувати на проникливість. Або коли
керівник Russia Today М. Сімоньян скаржиться на цензуру на BBC,
вона називає себе «єдиним… джерелом альтернативної інформації
для британської аудиторії» [5].
Відомий російський політтехнолог Г. Павловський, який,
зокрема, доклався до становлення нинішнього режиму, наразі
висловив припущення, що В. Путін таки «став мішенню для
власної пропаганди» [6]. Він описує своєрідну систему дискурсконтролю, яку називає «наративною цензурою». В образному описі
це має такий вигляд: «Уявіть собі шахіста, який грає за обидві
сторони. І за владу, і за опозицію. Він вгадує або конструює в
якомусь сенсі, але конструює на випередження ‒ до того, як
опозиція зробить те ж саме, ‒ порядок денний опозиції, а елементи
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її вносить у власну пропозицію масам, що робить опозицію
непотрібною» [6]. Вочевидь, зазначене «вгадування» має місце не
як наслідок проникливості чи інших особливих політичних
здібностей, а за результатами витіснення опонентів із політичного
простору завдяки силовим ресурсам. Таким способом досягається
ефект всеохопності російської політики своєрідним «планом
Путіна» ‒ множиною значень, ідей, образів, поширення яких так чи
інакше пов’язане із фігурою «національного лідера». Всі інші
альтернативи маргіналізуються і дискваліфікуються.
Г. Павловським зазначає, що «цей вид цензури… характеризується тим, що… виникає феномен цензури на вхід, а не на вихід» [6].
Це викликає «ефект бумеранга» і до конструкторів владного
дискурсу, і до його замовників ‒ вони сприймають свою, штучно
вибудувану реальність не лише як справжню, але як і єдино
правдиву. Як дає зрозуміти експерт, така система стала можливою
внаслідок розвитку, систематичного і системного використання на
рівні державної політики РФ практик, що застосовувалися в пізньорадянські часи КДБ. Ефекти від такого тоталізуючого дискурсу
відкривають необмежені горизонти для груп, які перебувають при
владі, для утвердження свого панування.
Тоталітаризм ХХІ століття, як показує його російська версія,
демонструє можливості долання фізичних кордонів. Для контролю
над своїми підданими в основному вистачає інформаційного,
смислового, дискурсійного впливу. Кордони сучасного російського
тоталітаризму переміщуються разом із його носіями ‒ громадянами Російської Федерації (або ж, точніше, ‒ представниками
«русского мира»). Зрілий носій неототалітарного сприйняття світу
зберігає (а часом і підживлює) свою ідентичність в інокультурному
середовищі, в іншому інформаційному та дискурсивному просторі.
Альтернативну ж позицію він сприймає переважно як цілеспрямовано ворожу.
Значною мірою модель режиму втілила в себе чимало
передбачень, які висловлювалися в межах фантастичної белетристики, в тому числі і російської. Зокрема, від спадщини культових
для російської інтелігенції 6080-х років братів Стругацьких до
белетристів-постмодерністів на кшталт В. Пєлєвіна чи В. Сорокіна.
Є підстави для твердження, що таким чином відбулося підтвер74
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дження передбачень, висловлених у межах соціальнофантастичних творів, а власне, конструювання окремих елементів
російської політичної реальності у відповідності до них. При чому
вживлення цих елементів виявляє себе радше колективним
підсвідомим, ніж цілеспрямованими, артикульованими діями. Тут
скоріше можна говорити не стільки про необмежений цинізм
творців і практиків новітньої системи контролю свідомості, скільки
про своєрідний феномен аксіологічного витіснення, коли ціннісні
установки, офіційно декларовані чи неформально діючі, нейтралізуються на рівні технологічного запозичення. Симптоматичною в
цьому сенсі є обмовка В. Путіна про таланти Й. Гебельса.
Для зовнішнього сприйняття така практика може сприйнятися
в діапазоні від блюзнірства до цинічного алогізму тощо, однак у
межах свого дискурсу вона цілком послідовна. Наприклад, у
конфлікті К. Ернста з Міжнародним олімпійським комітетом на
закритті Зимових Олімпійських ігор у Сочі та діяльністю керованого ним телеканалу з підтримки окупації Криму та війни проти
України немає внутрішнього протиріччя.
Сакралізація лідера. Кажемо «Путін», маємо на увазі…
Недавно виголошені тези заступником глави адміністрації
президента РФ В. Володіним про тотожність Росії та В. Путіна («Є
Путін ‒ є Росія. Немає Путіна – немає Росії» [7]) набули широкого
розголосу і в самій Росії, і за її межами. Інша річ, що в офіційному
режимному дискурсі це «прокручувалося» як нова канонічна теза,
своєрідне одкровення, яке нібито й так було всім відоме, але наразі
воно нарешті озвучено. В альтернативних режимному середовищах
та за межами Росії ці тези одразу було пов’язано із тезами Р. Гесса,
висловленими на з’їзді НСДАП в 1934 р.: «Партія ‒ це Гітлер;
Німеччина ‒ це Гітлер; Гітлер ‒ це Німеччина».
Характерним є, що поза увагою залишилася повна цитата із
визначенням тотожності Гітлера та його партії. В повному звучанні
теза Гесса здатна викликати аналогію із радянською формулою
поетичного походження: «Партия и Ленин ‒ близнецы-братья…
Мы говорим Ленин, подразумеваем ‒ партия, мы говорим партия,
подразумеваем ‒ Ленин». Класичний, модерновий тоталітаризм
передбачав організаційну основу у вигляді партії, партії-держави.
Партія була ключовим інститутом класичної тоталітарної системи.
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Саме через неї забезпечувалося політичне, ідеологічне, організаційне, державне ототальнення ‒ витіснення, дискваліфікація,
знищення альтернативних форм. При цьому партії, її інтересам
надавалися сакральні значення.
У неототалітарній моделі партія перестала бути провідною
опорою режиму. Ресурси впливу і контролю, які надають цифрові
технології, дозволяють компенсувати відсторонення на другі ролі
партійної організації. Понад те, в їхніх умовах втрачається
необхідність офіційної монопартійності. Номінальна наявність і
позірна присутність у парламенті інших, не лише офіційно репрезентуючої владу, партій дозволяє навіть на рівні ідеології претендувати
на самобутню формулу демократії. Хоча концепт «суверенної
демократії» в третій президентській каденції В. Путіна фактично і не
нагадується, але аргументаційне поле, ним підготовлене, функціонує
й надалі, обґрунтовуючи тепер уже цивілізаційну самоцінність Росії.
В неототалітарній моделі ключові функції (політичні, ідеологічні,
смислові) відведено харизматичному лідеру. При чому, важливим
моментом є саме «штучний», цілеспрямовано сконструйований
характер цієї харизми. У випадку із В. Путіним така харизма
виявилася не єдиною можливою, а лише найкраще придатною.
(Само)ототожнення режиму із персоною В. Путіна добре
корелюється із його демонізацією опонентами, як внутрішніми, так і
зовнішніми. Цей тренд підтримують і контрагенти Росії із США та
ЄС. Сприйняття нинішньої політичної моделі як (авторитарного)
режиму особистої влади конкретного діяча – В. Путіна та його
близького оточення є достатньо зручним для постановки питання
про відносно безболісний перехід до «Росії без/після Путіна» і
розв’язання саме таким способом «гордієвого вузла» проблем
світопорядку, запущених окупацією Криму.
Але це має відволікати від головного ‒ нинішня неототалітарна
Росія сформувалася не лише внаслідок тривалого перебування на її
чолі В. Путіна. І аж ніяк не представники так званого «кооперативу
«Озеро»» є його безпосередньою опорою. Режим В. Путіна в його
неототалітарній версії постав внаслідок дії комплексу чинників.
Відбиток особистості колишнього підполковника КДБ не одразу і
завжди був для них визначальним. Значно більшу роль мав відбиток
КДБ і на особистість очільника РФ, і на контури режиму.
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Прихід, утвердження при владі В. Путіна стали можливими
не внаслідок його особистих, політичних чи адміністративнобюрократичних здобутків, здібностей, талантів, а як реалізація
представництва певної корпорації, яка таким способом повертала
втрачені за часів перебудови та правління Б. Єльцина позиції.
Британський автор Е. Лукас у своїй резонансній книзі (за
назвою, якої так намагаються наразі уникати в західних дискурсах ‒
«Нова холодна війна») ще напередодні російської війни проти Грузії
акцентував на важливості причетності В. Путіна до своєрідного
«світського духівництва» ‒ КДБ [8, с.48]. Російський аналітик
І. Юнгерс, який ще недавно активно залучався до розробки кремлівського курсу, теж стверджує, що не можна говорити про «повну
персоніфікацію» В. Путіним режиму, а радше про певну групу
людей, що перебувають тепер при владі в Росії і підтримують його,
також про групу аналітиків, належних передусім до спецслужб, які
розглядають його як лідера такого собі «ордену мечоносців» [9].
Власне, сам В. Путін на початку своєї президентської кар’єри
особливо не приховував свої групові не лише генетичні, але й
представницькі функції. Е. Лукас наводить слова, сказані тоді ще
прем’єр-міністром В. Путіним до своїх колишніх колег: «Група
оперативних співробітників ФСБ, яким доручили працювати під
прикриттям в уряді Російської Федерації, успішно виконує своє
завдання» [8, с.49].
Звісно, що з часом тенденція до вибудови «культу особи»
В. Путіна набула стійких форм, однак при цьому не усувалися чи
зменшувалися позиції у владі корпорації так званих «силовиків».
Понад те, вони поширилися на ключові адміністративно-економічні сфери, зокрема на енергетичну.
Враховуючи цю неформальну, але інституційовану корпоративну складову російського неототалітаризму, не можна виключати
і приведення до керівництва в Росії «після Путіна» фігури зі
зіставним світоглядом та політичною поведінкою. Іншими словами,
російський імперіалізм та неототалітаризм, який вийшов в 2014 на
фазу максимальної мобілізації, не обмежується особою В. Путіна.
Неототалітаризм і соціальний контракт
До певної міри його вихід на нинішні тоталітарні форми став
можливим унаслідок відповідної еволюції соціального контракту в
Росії.
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На думку відомого російського економіста О. Аузана,
висловлену українським медіа, Росія «за останні 15 років…змінила
чотири моделі соціального контракту… Була формула «податки в
обмін на порядок»… Потім діяла формула «лояльність в обмін на
стабільність і благополуччя»: ми не займаємося політикою, а ви
забезпечуєте нам гарне економічне існування… Після 2009 року
почала діяти модель «соціальні гарантії в обмін на лояльність» –
підняли доходи пенсіонерів та бюджетників, що дозволило пройти
через політичну кризу 20112012 років. А тепер, схоже, що виник
розмін: готовність до обмежень в обмін на статус великої
держави». Далі О. Аузан висловлює припущення, що «… це на 3-4
роки. А потім ускладнення примусять шукати нову формулу
взаємовідносин і нові цінності» [10].
Тобто, до нинішньої мобілізації і влада-держава і суспільствонаселення рухалися достатньо синхронно. При цьому останнє з
високою мірою добровільності та послідовності виявляло готовність
до обмежень (і навіть фактичного скасування) більшості політичних
і громадянських прав та свобод. Тому оновлена редакція такого
своєрідного «суспільного договору» в Росії часів після окупації
Криму може видаватися і як «демонстрація величі Росії в обмін на
свободу». Перспективи такої контрактної формули досить складно
завбачити – ситуація стає все більш динамічною, виникають, утверджуються, взаємодіють, конкурують цілі грона альтернатив. Однак
саме така формула означає перехід режиму до кондицій тоталітарного змісту.
Ядерний шантаж
Чітких даних немає, але є логічні припущення (А. Піонтковського), поєднані з інсайдерськими витоками, що нинішнім
російським керівництвом не виключається можливість застосування
ядерної зброї. У всякому разі максимально повна демонстрація такої
можливості.
Радянський Союз як тоталітарна і авторитарна держава був так
чи інакше, але вписаний у систему ядерного стримування.
Готовність до ядерного шантажу з боку неототалітарного режиму ‒
це новітня і дуже тривожна особливість.
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Російський тоталітаризм «після Путіна»
Гіперсимволізація на персоні В. Путіна спричинила достатньо
складну (і значною мірою, штучну) проблему. Станом на осінь 2014 р.
еволюційне переформатування нинішнього режиму за умов перебування В. Путіна на чільних посадах в РФ перестало видаватися як
реалістичне. Понад те, фізичне майбутнє В. Путіна практично стало
тотожним політичному. Тобто, визнати трансформацію режиму
зовнішні спостерігачі зможуть після усунення В. Путіна від влади,
однак це усунення в реаліях, що склалися, практично не може бути
власне політичним. «Змова еліт» імені жовтневого пленуму ЦК
КПРС 1964 року малоймовірна, оскільки роль відстороненого від
справ «пенсіонера державного значення» (навіть за умови високо
ексклюзивної «програми захисту свідка») – це не для В. Путіна.
Ізоляція з його нинішніми рейтинговими показниками видається
дуже небезпечною для його ймовірних наступників. Навіть за умови
публічно оголошеного «добровільного» «зречення» на кшталт
єльцинського, навіть після можливого швидкого «просідання» цих
рейтингів Путін-як-символ залишатиметься дестабілізуючим чинником для постпутінської Росії, якщо остання зберігатиме свої
нинішні структурні позиції. При цьому, з усуненням В. Путіна, в
будь-якій із його версій, не перестає бути проблемою знищення
основ, причин і наслідків виплеканої під час його правління
неототалітарної моделі. Навіть після того, як ця модель відійде від
мобілізаційного режиму і спробує мімікрувати до інших форм.
Неототалітаризм у ХХІ столітті
Якщо вийти за межі власне російського випадку і оцінити
проблему новітніх тоталітарних форм у глобальній перспективі
ХХІ століття і далі, то можна означити їхній виразно помітний
потенціал. Нинішні глобальні тенденції свідчать, що тоталітаризм
може перестати бути суто феноменом ХХ століття. При цьому він
здатен розгортатися саме на глобальному рівні. Скажімо, майбутнє
великого Китаю як наднової наддержави таїть як виклики, так і
спокуси неототалітарного характеру. З іншого боку, сам технологічний розвиток, зокрема із посиленням можливостей кіборгізації,
відкриває поки необмежене поле для утвердження влади з
претензією на тотальність, контролю людської особистості на рівні
її фізичного тіла чи нейропсихологічних процесів.
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Наслідки для України
Наслідки для України від сусідства із неототалітарною Росією
вже очевидні. Україна перетворилася на арену самоствердження
цього режиму. Але війною і постійним тиском на основи державності ці наслідки, як не прикро, не вичерпуються.
Суттєвою, поки більше латентною, проблемою може стати
стимулювання в Україні силових методів ведення політичної
боротьби. Власне, мілітаризація політики і влади нашої країни.
Немало загроз, більшість із яких зараз навіть важко передбачити, містить відхід від режиму в РФ від мобілізаційного стану,
який цілком ймовірно супроводжуватиметься демонтажем російської державності в її нинішньому вигляді. Перед Україною постане
низка проблем, пов’язаних, з одного боку, з тим, як реагувати на
процеси, які супроводжуватимуть (міграції, конфлікти і т.д.)
демонтаж Росії, з іншого боку, як ставитися до потенційної «весни
народів» у Російській Федерації.
_______________________________
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Олександр Литвиненко

ПОЛІТИЧНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ
СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ
ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Стаття присвячена аналізу концепцій російської цивілізаційної ідентичності, поширених в інтелектуальному та політичному дискурсі. Також розглядаються передумови їх виникнення і
зв’язок з сучасною політикою Російської Федерації.
Ключові слова: цивілізація, ідентичність, концепція, культура, традиція, політика, дискурс.
Lytvynenko O. Political and cultural aspects of constructing of
the modern Russian civilization identity
The article is devoted to analysis of conceptions of Russian
civilization identity widespread in intellectual and political discourse.
Pre-conditions of their origin and connection with modern policy of
Russian Federation are examined too.
Keywords: civilization, identity, conception, culture, tradition,
policy, discourse.
Актуальність теми статті зумовлена принаймні двома обставинами. Перша. В уявленні російської державної еліти Україна є
невід’ємною частиною російського цивілізаційного простору. Так,
на підсумковій пленарній сесії дискусійного клубу «Валдай» 19 вересня 2013 року президент Російської Федерації В. Путін заявив, що
«ми (українці і росіяни) один народ», а Україна – «частина нашого
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великого російського світу», додавши, щоправда, «російськоукраїнського… у нас спільна дніпровська купіль…, спільна
традиція, спільна ментальність, спільна історія, спільна культура».
Тому будь-яке практичне застосування теоретичних новацій у цій
сфері рано чи пізно торкається нашої держави і суспільства, у чому
ми мали можливість пересвідчитися цього року. Друга. Найбільшою
в Україні церквою залишається Українська православна церква
Московського патріархату, а останній виступає головним промотором ідеологем «русского мира» і «Святой Руси», базових для
сучасної російської ідентичності, точніше, тієї її версії, яку просуває
російська влада та її клерикальні партнери.
Уявлення про Росію як окрему цивілізацію або центр окремої
цивілізації має досить давню традицію. Воно закорінене у творчості російських мислителів ХІХ ст. – слов’янофілів, М. Данилевського, Ф. Достоєвського, К. Леонтьєва та ін., хоча передумови
його виникнення можна знайти у відомій тезі псковського старця
Філофея про «Москву – третій Рим» і релігійній полеміці XVII ст.
В основі цього уявлення лежало протиставлення Росії Заходу
(конкретніше – Європі). Найважливішою складовою російської
ідентичності вважалося православ’я, яке у слов’янофілів, наприклад, доповнювалося принципом соборності, а у К. Лєонтьєва –
візантійською імперською спадщиною. Стан європейської
цивілізації визначався при цьому як занепад, а ставлення до неї
коливалося від певного співчуття у І. Киреєвського («Я ще й тепер
люблю Захід, я пов’язаний з ним багатьма нерозривними співчуттями. Я належу йому своїм вихованням, своїми звичками, своїми
смаками») до цілковитого відторгнення у М. Данилевського
(«Європа не лише щось нам чуже, але навіть вороже,.. її інтереси
не лише не можуть бути нашими інтересами, але й у більшості
випадків прямо їм протилежні»). Протиставлення Заходу залишалося константним для визначень російської цивілізаційної
ідентичності у ХХ ст. незалежно від інших складових та ідейнополітичних передумов – у творах євразійців та неоєвразійців, у
радянських ідеологічних концепціях.
Після розпаду СРСР і конституювання Російської Федерації як
незалежної держави дискурс щодо російської цивілізаційної ідентичності отримав новий імпульс. Для лібералів, які визначали
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політичний порядок денний на початку правління Б. Єльцина, нова
демократична Росія, позбувшись тягаря імперської спадщини, мала
стати органічною частиною західної цивілізації, прийняти її
цінності, політичні та економічні моделі. Сама ситуація осмислювалася як повернення до цивілізованого світу ринкової економіки,
демократії, забезпечення прав людини.
Однак складність пострадянського транзиту, супутні йому
кризові явища в економіці, політиці та міжнародних відносинах,
негативні соціальні наслідки реформ і тотальна корупція значною
мірою дискредитували цю точку зору. До того ж, значна частина
росіян болісно сприйняла сам факт розпаду Союзу і очевидне
послаблення, порівняно з ним, міжнародних позицій Росії. Хоча
події кінця 1991 р. були названі «найбільшою геополітичною
катастрофою століття» і «справжньою драмою» для російського
народу значно пізніше, відчуття цього виникло у певних інтелектуальних і суспільно-політичних колах Росії ще на початку 90-х.
Вираженням цих настроїв і, водночас, окресленням проблеми
можна вважати наступні слова Г. Павловського: «Крах СРСР,
потягнувши в Лету «радянське», не повернув російському його
колишніх прав. У цьому імені сьогодні звучить не стільки
ідентичність, скільки турбота про ідентичність… Ми не стільки
російський народ, скільки вид, що втратив ім’я, – навіть цим не
об’єднаний у спільноту». [1].
Отже, означені вище кризові явища мали наслідком глибоку
кризу ідентичності. Спроби її радикального подолання шляхом
реставрації радянської спадщини призвели до сплеску популярності лівих сил і кривавого конфлікту в Москві у 1993 р. У
теоретичній площині актуалізувалися альтернативні ліберальнозахідницьким погляди на сучасне та майбутнє Росії, природу та
історичні витоки російського суспільства і державності.
Найбільш інтелектуально вартісні з них протягом 90-х – початку
2000-х років були розгорнуті у різноманітні концепції «російського світу» («русского мира») і дотичних до нього концептів.
Вони досить сильно різнилися між собою, але їх об’єднував
песимізм в оцінках сучасного стану Росії і пошуки засобів
збереження «російського» як цивілізаційного феномену, у тому
числі, в його державному вимірі.
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На думку П. Щедровицького, «лише новий тип державності –
мережевий і космополітичний – є конкурентоспроможним у
сучасному світі… Оскільки Росія не змогла перевести ресурс Союзу
в нову якість і відстала в економічному розвитку, то не потрібно
намагатися сьогодні конкурувати в цій царині, тим більше у царині
військовій… Потрібно, зберігаючи певну асиметричність відповіді в
економічній та військовій сферах, розвивати інші горизонти, інший
культурний, гуманітарно-технологічний напрям, спираючись на
російську діаспору. Таким чином формувати світову парасольку для
метрополії, яка в сучасних умовах ні на що більше спертися не
може». [2]. Основою спільної ідентичності мережевого «русского
мира» в цій концепції виступають російська мова і культура.
Позиція П. Щедровицького далека від цивілізаційного ізоляціонізму: «Чим більше число світових проблем одержить своє
вираження, а можливо, і вирішення в рамках російської мови, тим
більш запитаними будуть культурні і людські ресурси російського
світу. Парадокс сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що будьяка країна, яка претендує на статус світової держави, прагне не
лише до задоволення інтересів своїх громадян, але й до роботи в
інтересах громадян інших держав та країн» [3].
На відміну від П. Щедровицького, С. Градировський і Б. Межуєв орієнтувалися у своїй концепції «русского мира» не на
російську діаспору, а на «антропотоки» трудової міграції до Росії:
«Русский мир», взятий у пропонованій нами геокультурній рамці,
виявляється націленим на інтеграцію нашої держави з країнамиджерелами міграційних потоків до Росії…, інакше кажучи, з потенційно або актуально Третім світом… Ми занурюємо міграційні
переміщення у контекст культурного обміну, а демографічні тенденції пов’язуємо із завданням культурного відтворення. Збирання
«російського» в геокультурних межах і поширення у світі
російськокультурної ідентичності – єдиний процес і, по суті,
форма життя соціокультурного організму» [4].
В. Цимбурський уявляв Росію окремою «етноцивілізаційною
платформою», континентальним «островом», історія якого
проходила під знаком складних та амбівалентних стосунків із
Заходом. Історично Росія сформувалася як геополітичний простір,
відокремлений від Заходу «територіями-протоками», що їх утво84
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рюють т. зв. країни-«лімітрофи», і такою повинна залишатися. Її
майбутнє, після закінчення «280-річного великоімперського
заходоцентристського циклу російської історії», – в політиці
ізоляціонізму, тобто, у «наведенні геополітичного фокусу» на
Сибір, що вирішило б багато її потенційних проблем, зокрема,
дозволило б вийти з «ареалу зіткнення ісламу з лібералізмом» і
уникнути внутрішнього розколу на «Московію» та «УралоСибірську Федерацію». [5]. Примітно, що у жодній із згаданих
концепцій не присутня релігійна складова і всі вони, крім
концепції В. Цимбурського, позбавлені антизахідної спрямованості, духу великодержавності і шовінізму. Концепції П. Щедровицького, С. Градировського та Б. Межуєва мають на меті не
ізоляцію Росії і плекання її самобутності на основі історичних
традицій, а її інтеграцію у глобалізований світ як самостійного
гравця, здатного реалізувати власний проект міжнародної
кооперації. Втім, ці концепції, як і концепція «острова Росії»
В. Цимбурського, не вийшли за межі інтелектуального дискурсу і
не викликали предметного зацікавлення у російської влади. Значно
більше відповідало тенденціям російської політики з середини
2000-х «неоєвразійство» О. Дугіна. По-перше, ця теорія була
компліментарна ідеї реінтеграції державного простору колишнього
СРСР. По-друге, спираючись на геополітичну теорію Х. Макіндера, вона давала перспективу посилення міжнародних позицій
Росії як континентальної імперії і обґрунтовувала історичну
закономірність (і правомірність) її конкуренції з євроатлантичною
цивілізацією Заходу. По-третє, пропагувала традиціоналізм і
консерватизм, правда, у дещо екзотичному трактуванні, використовуючи ідеї таких неоднозначних мислителів, як Р. Генон,
Ю. Евола, Г. Вірт, А. Мьоллер ван ден Брук.
У другій половині 2000-х термін «русский мир» входить до
офіційної риторики російської влади, починає все частіше фігурувати у виступах В. Путіна. Водночас він дедалі частіше використовується вищою ієрархією Російської православної церкви.
Вона ж вводить у вжиток його відповідник «Свята Русь». Опорами
«русского мира», до якого зараховують, крім самої Росії, ще й
Україну та Білорусь, а іноді й Молдову, називаються православ’я,
російська мова і культура, спільна історична пам’ять і спільні
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погляди на суспільний розвиток [6]. Практичними кроками з
просування цих ідей в Україні можна вважати регулярні візити
патріарха Кирила, що почалися з 2009 р. Під час одного з тих
візитів було заявлено: «Наша єдність – це величезної сили цивілізаційний проект.., призначений для того, щоб кидати світоглядні
виклики, на які іншим знадобиться відповідь» [7].
Адаптація згаданих концептів російською політичною та
церковною елітою практично збіглися в часі зі змінами у підходах
російської влади до міжнародної політики. Вперше вони були
відображені у виступі В. Путіна на Мюнхенській конференції з
питань політики безпеки 10 лютого 2007 р., що пролунав як
декларація готовності Росії повернути геополітичні позиції, втрачені у 90-ті роки. У виступі прозвучали жорстка критика концепції
однополярного світу, політики США та їх європейських союзників,
а також звинувачення Заходу у застосуванні подвійних стандартів
у відносинах з Росією. Через рік ці нові підходи втілилися в
агресію проти Грузії, яка, крім іншого, була сигналом про те, що
Росія надалі залишає за собою право підтримувати «русский мир»
за межами РФ засобами не лише Росспівробітництва та однойменного фонду, а й власних збройних сил. У посланні президента РФ
федеральним зборам 2012 р. Росія вже була названа «державоюцивілізацією». Також підкреслювалося значення історії і традицій
для формування чи регенерації російської ідентичності: «Для
відродження національної свідомості нам потрібно зв’язати в одне
ціле історичні епохи… У нас єдина, нерозривна, тисячолітня
історія, спираючись на яку ми отримуємо внутрішню силу і сенс
національного розвитку… Росія віками розвивалася як… державацивілізація, скріплена російським народом, російською мовою,
російською культурою» [8].
«Державою-цивілізацією» Росія була названа і у виступі
президента В. Путіна на підсумковій пленарній сесії дискусійного
клубу «Валдай» 19 вересня 2013 р. До її названих вище «скріп» були
додані «Російська православна церква та інші традиційні релігії
Росії». При цьому підкреслювалася духовна деградація західної
цивілізації: «Ми бачимо, як багато євроатлантичних країн фактично
пішли шляхом відмови від своїх коренів, у тому числі й від
християнських цінностей, що становлять основу західної цивілізації.
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Заперечуються моральні начала і будь-яка традиційна ідентичність:
національна, культурна, релігійна або навіть статева». Але й для
деградуючого Заходу є «світло в кінці тунелю» і ясніє воно, як
завжди, зі Сходу: «У світі все більше людей, які підтримують нашу
позицію із захисту традиційних цінностей, що тисячоліттями
складають моральну, духовну основу цивілізації» [9].
Отже, ідея цивілізаційної незалежності Росії від Заходу
парадоксальним чином обґрунтовується тим, що нині вона
залишається єдиною хранителькою його традиційних цінностей,
тоді як сам Захід їх відкинув. Це переконання присутнє і в
сучасному російському інтелектуальному дискурсі: «Росії не
потрібно повертатися до «досягнень європейської цивілізації» –
тому що вона сьогодні зберігає їх значно більшою мірою, ніж
інші країни континенту, залишаючись останнім бастіоном
справжньої європейської культури і справжніх європейських
цінностей» [10].
У зверненні президента РФ за підсумками референдуму в
Криму 18 березня 2014 року Захід був звинувачений у традиційній
ворожості і нечесності стосовно Росії: «У нас є всі підстави
вважати, що… політика стримування Росії, яка проводилася і в
XVIII, і в XIX, і у ХХ сторіччі, триває й сьогодні. Нас постійно
намагаються загнати в якийсь кут за те, що ми маємо незалежну
позицію, за те, що ми її відстоюємо, за те, що називаємо речі
своїми іменами і не лицеміримо» [11].
Демонізація Заходу взагалі стала одним з головних трендів
російської політичної риторики останніх років: «Захід став
сприйматися як сила, що прагне поширити свої цінності й образи
на російський світ, зазіхаючи тим самим на те, щоб змінити
унікальну – і дедалі більше консервативну – російську національну
ідентичність» [12].
Такі тенденції сучасної російської політики, як поновлення
геополітичного суперництва зі США, намагання порушити
єдність ЄС, повернути свій вплив на пострадянському і, мірою
можливостей, постсоціалістичному просторі, спроби консолідації
багатоетнічного населення країни на спільній ціннісній основі,
вимагають від російської політичної еліти концептуального
перегляду російської цивілізаційної ідентичності та її історичних
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коренів, формулювання нової національної ідеї, пошуку засобів її
імплантації у суспільну свідомість росіян та просування у
російськомовні спільноти за кордоном.
Уявлення про те, якими бачить підвалини російської цивілізаційної ідентичності російська влада та наближені до неї
інтелектуали, дають проект «Основ державної культурної політики»,
підготовлений за дорученням президента РФ, а також «Матеріали і
пропозиції до проекту основ державної культурної політики»,
подані до робочої групи з підготовки проекту міністерством
культури РФ. Обидва документи розроблялися у 2014 р., тобто, так
чи інакше під впливом подій, пов’язаних з Революцією Гідності в
Україні, агресією проти неї Росії, поверненням відносин останньої із
Заходом до стану недекларованої «холодної війни».
У «Матеріалах і пропозиціях» в основу державної культурної
політики пропонується покласти цивілізаційний принцип, згідно з
яким Росія повинна розглядатися як «унікальна і самобутня цивілізація». Формулюванням цієї позиції є «теза «Росія не Європа», –
підтверджена всією історією країни і народу, а також численними
культурно-цивілізаційними відмінностями між представниками
російської культури та інших спільнот». Важливим був визнаний
також принцип наступності: «Мається на увазі сприйняття
російської історії як безперервного процесу – від Російської імперії
через СРСР до сучасної Російської Федерації. Цивілізаційне ядро
російської культури з притаманними їй цінностями залишається
незмінним протягом усього цього періоду».
У «Матеріалах і пропозиціях» присутні тези, які змушують
згадати термін «сек’юритизація ідентичності», впроваджений у
політологічний дискурс І. Зевєльовим: «Глобалізація означає не
просто взаємний вплив культур, а їх протиборство у всіх сферах…
У цьому протиборстві нашим головним козирем є наша унікальна
цивілізаційна ідентичність, виражена у нашій історико-культурній
спадщині і нашій системі цінностей. Завдяки цій ідентичності
російська держава вижила протягом більше ніж тисячолітньої історії; відповідно, збереження цієї ідентичності в умовах глобального
протиборства є нашим найважливішим завданням» [13].
У проекті «Основ» ці ідеї присутні у значно пом’якшеному
вигляді, хоча зберігається консервативна основа, підкреслення
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інтеграційних, трансляційних і захисних функцій культури, наголошення на російській самобутності та унікальності. Метою Російської держави і суспільства на сучасному етапі називається «сильна,
єдина, незалежна у всіх відношеннях Росія, віддана власній моделі
суспільного розвитку», а метою державної культурної політики –
«духовне, культурне, національне самовизначення Росії, об’єднання
російського суспільства». Базовими для національного самовизначення повинні бути традиційні цінності, «повага до історії», «духовний досвід нації». Тому місія культури полягає не стільки у сприянні
інноваціям, скільки у передачі і відтворенні означених цінностей.
Саме таке розуміння завдань культури диктується умовами «загострення глобальної ідейно-інформаційної конкуренції і не повною
мірою подоланих наслідків національних катастроф ХХ століття».
Такі терміни, як «передача», «традиція» і похідні від них,
присутні у багатьох місцях як «Основ», так і «Матеріалів та пропозицій». Вони конкретизують принцип історичної наступності,
який, поряд з цивілізаційним принципом, розглядається як ключовий для цих документів. Йдеться про незмінність «цивілізаційного
ядра» російської культури або «культурно-цивілізаційної ідентичності Росії» протягом її історії. Розробники «Матеріалів і
пропозицій» відзначають дві потужні спроби у ХХ ст. змінити
зазначену ідентичність: «комуністами у 1917 році та прибічниками
«ліберально-західного» шляху розвитку у кінці 1980-х – 1990-х
роках». [14]. Таким чином перехід від тоталітаризму до демократії
подається як національна катастрофа, від якої Росія була
врятована, очевидно, її нинішнім керівництвом.
Корелятами понять «цивілізаційного ядра» і «культурноцивілізаційної ідентичності» служать такі концепти, як «єдиний
культурно-цивілізаційний код» і «духовно-культурна матриця»,
що також зустрічаються у згаданих документах і вражають своєю
неадекватністю реаліям Росії як поліетнічної та полікультурної
держави.
Ілюстрацією того, наскільки архаїчними і далекими від реалій
сьогодення є уявлення про російську ідентичність російської еліти,
служать висловлювання директора Російського інституту стратегічних досліджень (РІСД) Л. Решетнікова: «Росія – це, звісно, не
Російська Федерація, не Радянський Союз і навіть не Російська
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імперія… Свята Русь є всюди, де є православна віра… Повернення
у Росію, у Святу Русь неможливо без надбання її в середині себе, у
своїй душі. Саме в наших душах, передусім, йде боротьба Святої
Русі з окаянною неруссю. У які б шати не вбиралася окаянна
нерусь, вона повинна бути рішуче… відкинута нами» [15].
А ось точка зору радника директора РІСД І. Пшеничникова:
«Росія… залишилася єдиною країною, що відкрито і сміливо
протистоїть грубому і цинічному натиску США, котрі, захлинувшись своєю сатанинською гординею, вважають себе лідерами
світу… Ми хочемо, щоб Росія стала Святою Руссю. У масштабах
всієї країни це повинно бути прагнення народу і його правителів до
благочестя, до того, щоб у серцях наших громадян жили безсмертні слова – «За Віру, Царя і Вітчизну» [16].
Ці, можливо, занадто розлогі пасажі потрібні для того, щоб
показати, якими уявленнями про підвалини російської ідентичності
керується створений указом президента РФ інститут, основною
метою якого є «інформаційно-аналітичне забезпечення федеральних
органів державної влади при формуванні стратегічних напрямів
державної політики у сфері гарантування національної безпеки».
Підсумовуючи можна сказати, що спроби формування нової
російської цивілізаційної ідентичності мають на меті чотири цілі.
По-перше, створити механізми консолідації російського суспільства в умовах посилення конфронтації з Заходом, зростання
загрози ізоляції країни, погіршення соціально-економічної
ситуації; збільшити лояльність до держави як однієї з головних
традиційних цінностей. По-друге, легітимізувати втручання Росії,
в тому числі й військове, у внутрішні справи країн, які були
проголошені російською елітою частинами її цивілізаційного
простору. По-третє, обгрунтувати претензії Росії на роль самостійного геополітичного центру, одного з провідних гравців на
«великій шахівниці». По-четверте, отримати додатковий мобілізаційний ресурс у протистоянні з Заходом.
За словами І. Зевєльова, «з широкого набору ідей, що з’явилися в інтелектуальному дискурсі про пострадянську ідентичність
Росії за останні 20 років, врешті-решт були вибрані ті, які уявлялись найбільш придатними для легітимації режиму і зміцнення
незалежності, сили та впливу російської держави. До таких
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належать у першу чергу дві концепції. Перша – ідея про те, що
Росія має бути потужною, самостійною великою державою, яка є
оплотом усіх консервативних сил, що борються проти революцій,
хаосу і ліберальних ідей, які насаджуються США та Європою.
Друга – уявлення про існування великого російського світу і
російської цивілізації, що є відмінною від західної і виходить за
державні межі власне Росії» [12].
Перспективи досягнення згаданих цілей є досить ілюзорними.
Будь-яка конкретизація нової російської цивілізаційної ідентичності
виявляє її глибоку суперечливість, адже, за ідеєю, вона повинна
об’єднати представників як мінімум трьох (насправді, більше)
різних цивілізацій – православної, ісламської, буддистської. Їх
представники є автохтонами на своїй землі і не мають потреби
приводити свою ідентичність до якогось спільного знаменника, до
того ж створеного на чужій їм духовно-ціннісній основі. Крім того,
надмірне акцентування уваги на традиційних, у тому числі релігійних, цінностях, архаїчність уявлень про основи російської ідентичності не відповідають реальним запитам досить секуляризованого і
вестернізованого російського суспільства. «Русский мир», православна «Свята Русь», «Євразія», що їх висувають на роль базових
концептів сучасної російської ідентичності, є, по-суті, трьома
різними цивілізаційними проектами і об’єднати їх неможливо навіть
на теоретичному рівні. Проект Росії як центру і політичного
гегемона православного світу зазнав краху ще у ХІХ ст., після того
як новостворені балканські православні держави виявили тенденцію
до зближення із Заходом і прийняття його політичних моделей, про
що попереджав свого часу К. Леонтьєв.
Євразійський проект, особливо в інтерпретації його головного
промотора О. Дугіна, взагалі можна вважати культурологічнополітичною утопією. Його безперспективність стала очевидною
після того, як керівництво Казахстану, єдине у Центральній Азії,
що принаймні на декларативному рівні підтримувало євразійські
ідей, після невдалого висловлювання В. Путіна щодо казахської
державності виявило очевидне бажання спрямувати зусилля на
зміцнення цивілізаційної ідентичності власного народу з опорою
на тюркську історію і традиції.
91

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 1(75)

У зовнішньополітичному відношенні російська цивілізаційна
ідентичність, що її намагаються нині сконструювати і впровадити
у суспільну свідомість росіян, – це ідентичність реваншизму,
заснована на почутті реальних і вигаданих історичних образ,
фрустрації і страху перед майбутнім. У 2014 році «фактично
офіційною стала ідеологія пострадянського реваншу, що включає у
себе образ Росії – збиральниці розділеного штучними кордонами
російського світу». [12]. Як показав досвід нацистської Німеччини,
така ідентичність може мати значний мобілізаційний потенціал,
але лише на коротку перспективу і за умови етнічної гомогенності.
Якщо згадані вище концепції П. Щедровицького, С. Градировського, Б. Межуєва, В. Цимбурського та ін. є результатами інтелектуального пошуку, то офіційні спроби конструювання російської
ідентичності характеризуються догматизмом релігійного ґатунку.
По суті, їх можна вважати рефлексією четвертої глави «Зіткнення
цивілізацій» С. Гантінгтона (на якого, як і на А. Тойнбі, О. Шпенглера, М. Данилевського та Л. Гумільова посилалися розробники
«Матеріалів і пропозицій»), де йдеться про зв’язок цивілізації і
влади, а точніше, інверсією твердження про те, що «експансія влади
будь-якої цивілізації відбувається одночасно з розквітом її культури,
і майже завжди ця цивілізація використовувала свою владу для
утвердження своїх цінностей, звичаїв та інститутів в інших суспільствах». За цією логікою цивілізація є мотором експансії, а влада
виступає ніби знаряддям у її руках. Отже, потрібно створити або
відтворити образ потужної цивілізації, а вже він послужить
виправданням будь-якої зовнішньої конфронтації чи експансії.
С. Гантінгтон звинувачував апологетів ідеї універсальності
західної цивілізації у непослідовності, тобто, у неготовності підтримати посилення західного панування у світі. У випадку Росії,
точніше, її влади, бажання поширювати своє панування вочевидь
випереджає її цивілізаційні можливості.
_______________________________
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Анатолій Астаф’єв

РОСІЙСЬКА ПОЛІТИКА
«ПОВТОРНОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ»
ЯК ВИКЛИК УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
ТА НАЦІОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСУ
Розглянуто безпекові виклики для українського суспільства та
культури початку ХХІ сторіччя: російська інформаційна та
гуманітарна експансія, пострадянські сепаратистські процеси,
спровоковані владою Російської Федерації. Доводиться, що в
умовах становлення української політичної нації саме культура
може відіграти інноваційно-економічну та безпекову роль.
Ключові слова: українська культура, глобалізація, повторна
колонізація, гібридна ідентичність, пострадянський простір.
Astafiev A. Ukrainian Culture: Between Innovational Globalization and Russian «Recolonization»
Safety challenges for Ukrainian society and culture at the
beginnins of the XXI century such as Russian informational and
humanitarian expansion, postsoviet separatist processes, provoked by
authorities of Russian Federation are reviewed. It is proved that under
circumstances of formation of Ukrainian political nation it is culture
than can play innovational, economical and safety role.
Keywords: Ukrainian culture, globalization, recolonization, hybrid
identity, postsoviet area.
Аби вести розмову про безпековий виклик «повторної колонізації», яку розпочала адміністрація В. Путіна щодо пострадянського
простору, варто бодай стисло описати ключовий сюжет глобальних
процесів, який активізувався в 2013–2014 роках і наскрізним нервом
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проходить через Україну. Йдеться про активізацію нового протистояння між Заходом і Російською Федерацією як аналог «холодної
війни», однак тепер в умовах не бінарного, а поліфонічного світу.
Російська інтервенція та анексія низки територій України стала
складовою нагнітання адміністрацією В. Путіна політики глобального «втручання», що була притаманна СРСР. Росія знову
використовує ідеологічно-застарілі концепти, які їй допомагають
позиціонувати себе як політико-економічну («цивілізаційну» – як
полюбляють говорити російські публіцисти) модель протидії глобалізації. Глобалізація помилково мислиться не як світовий ансамбль
різноманітних процесів різного рівня складності, а винятково як
явище, породжене західною культурою. Простіше кажучи, російські
ідеологи вбачають у глобалізації витвір політико-економічної
моделі Заходу, її похідну. Тому Росія позиціонується як світ
контрглобальності.
Для багатьох перехідних суспільств глобалізація та актуальні
світові процеси є джерелом модернізації. Саме під таким кутом зору
глобалізація та її історія розглядається в низці модернізаційних
теорій (політичних, політекономічних, соціально-філософських) як
особливий виток розвитку спершу європейської, а згодом світової
спільноти. Про це, зокрема, писали Дж. Стіґліц, С. Леш, М. Фезерстоун, У. Бек, Р. Робертсон, М. Олсон, Дж. Бгагваті, Е. де Сото,
З. Бауман, Б. Гаврилишин, Е. Макінтайр, Б. Гомі, А. Безансон,
М. Ожеван, М. Степико, С. Павличко, Т. Гундорова, М. Рябчук.
Для Східної Європи, особливо колишніх соціалістичних республік Радянського Союзу, питання про глобалізацію стоїть дещо
в іншому ракурсі. Вони переживають загрозливий і консолідований (у сукупності інформаційних, економічних, культурних,
енергетичних складових) вплив з боку політики імперської
реставрації, яку методично впроваджує влада Російської Федерації. Цей вплив, що в символічному (гуманітарному та
інформаційному) полі спирається на модернізований В. Путіним
концепт «русского мира», з кожним десятиліттям набуває ознак
контрглобальності, яка позиціонується як уявна відмінність, а
отже, і протидія усьому Західному світові. Водночас глобальні
світові процеси Росія розглядає винятково в дусі застарілих
концептів вестернізації чи вестернізаційної глобалізації, що
нібито зазіхає на традиційні території сфери впливу Росії. Низка
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постсоціалістичних країн змушена впроваджувати одразу
декілька стратегічних пріоритетів: модернізацію, євроінтеграцію,
активне націотворення та становлення політичних націй в умовах
інноваційної глобалізації. Ще один суттєвий пріоритет, який
часто стає каменем спотикання, – це запровадження захисних
механізмів щодо «внутрішньої колонізації», яку активно впроваджує колишня політична метрополія (Росія) щодо своїх
колишніх периферій та їх кордонів.
Поняття «внутрішньої колонізації» походить із постколоніальної критики та теорії, а останнім часом «у російському
гуманітарному середовищі воно набуло активного резонансу»
[1, с. 23]: низка російських дослідників вбачають у ньому
теоретичні аргументи, які можуть бути поставлені на службу
політики зміцнення імперії, смислового вирівнювання території
та модернізації [2]. На думку дослідника «внутрішньої колонізації» Російської імперії А. Еткінда, «Росія була як суб’єктом,
так і об’єктом колонізації та її наслідків, таких, наприклад, як
орієнталізм. Захоплення колонізацією іноземних територій
супроводжувалося також тим, що держава намагалася колонізувати внутрішні землі Росії. Як відповідь – численні народи
імперії, зокрема й російський, розвивали антиімперські, націоналістичні ідеї. Ці два напрями колонізації Росії – зовнішній і
внутрішній – іноді конкурували, а іноді були нерозривними
один від одного» [3, с. 7].
Дослідник Т. Гундорова з позиції постколоніальної критики
такий виток «внутрішньої колонізації» Росії щодо колишніх соціалістичних республік Радянського Союзу називає «повторною
колонізацією» [1]. Слушність цього терміна для політичних
трансформацій на пострадянському просторі очевидна. «Повторна
колонізація», фактично, здійснює декілька функцій: 1) відтворення
чи абгрейт великого імперського наративу (модернізація ідеологічного проекту «русский мир»); 2) вирівнювання території – спроба
політичної мобілізації російськомовного населення на всьому
пострадянському просторі, а не лише в Росії, на основі гібридної
культурно-ідентичної моделі (російсько-імперсько-радянської);
3) в разі неможливості запровадити «вирівнювання території» –
запуск процесів «балканізації» на теренах колишніх периферій, що
неминуче здійснюється через військовий конфлікт і переведення
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суспільства та економіки в режим воєнного забезпечення і обмеження політичних та економічних прав і свобод громадян.
Процес «повторної колонізації» не здійснюється в короткостроковій перспективі. Структурно він нагадує типовий націотворчий процес, лише з посиленим державним адмініструванням:
задіяна етнокультурна символіка, мова, комунікації, історична
пам’ять, місцеві еліти, одним словом – усі ті інструменти, що посилюють «уявлюваність спільноти». Якщо мислити про «повторну
колонізацію» в координатах націотворчих теорій, то виникає низка
несподіванок. Головна з них – Росія все далі втрачатиме російську
національну ідентичність: в останні десятиріччя бурхливі виступи
російських етнонаціоналістів проти влади РФ засвідчують, що
російський етнонаціоналізм мислиться владою як головний ворог
політики реанімації імперії.
Можливість виникнення нової «російськомовної» нації на
уламках СРСР та на основі етнічної російської нації прогнозували
ще з часів падіння Берлінського муру. Це стосувалося національної
самоідентифікації колишнього так званого «імперського» населення, яке користувалося російською мовою як рідною, але «культурою» цієї ідентичності стали символи радянського минулого. Такі
спостереження зробив американський дослідник пострадянських
націоналізмів Д. Лейтин. У 1994 році на засіданні Американської
асоціації політологів він зауважив, що з сучасних росіян та
частково російськомовних країн-нащадків (колишніх радянських
республік) утвориться нова «російськомовна» національність,
відмінна від росіян. Згодом цю думку він розвинув в окремому
дослідженні, присвяченому експансії російської мови на сусідні з
Росією країни [4, с. 263].
Те, що сьогодні відбувається на Донбасі, є промовистою
ілюстрацією до сказаного: кероване Кремлем «націотворення» на
пострадянському просторі – це спроба сформувати на уламках
колишніх радянських республік нову постімперську спільноту, яка,
будучи формально розрізненою (державні кордони, громадянство),
матиме в осерді російськомовну модернізовано-радянську культуру
та міфологію, спільну модернізовано-радянську історичну пам’ять, а
в політичному плані перебуватиме в постійній мобілізаційній
готовності до реставрації імперії.
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Ще з перших днів розвалу СРСР російський науковий, політичний, аналітичний істеблішмент активно прописує неорадянськість як
невід’ємну фазу історії Росії, як один із ключових етапів розгортання
«євразійської цивілізації» (православно-фундаменталістської, імперської, гегемонічної). Принагідно можна згадати позицію російського
політолога В. Пастухова [5], який обґрунтовує радянський етап
російської історії як невід’ємний і перехідний, зокрема, перед етапом
пострадянським. Прикметно, що аналітики та реставратори
імперського простору Росії взяли на озброєння цінності і здобутки
західної ліберальної демократії, зокрема – етико-політичну категорію
толерантності, теорію полікультуралізму та проблематику «іншого»
(подібна ситуація склалася також із використанням окремими
російськими дослідниками теоретичного апарату постколоніальної
критики, зокрема, концепту «внутрішня колонізація»). Наприклад,
російський публіцист Р. Вахітов у статті «Держава-нація чи державацивілізація» [6], спираючись на ліберально-демократичну ідеологію
толерантності та пошанування «іншого», такі ідеї підлаштовує під
проект нової російської імперськості у вигляді наднаціональної
держави-цивілізації. Логіка автора така, що першими непримиренними ворогами такої держави-цивілізації є не стільки захистні чи
протестні націоналізми (український, кавказький та інші), скільки сам
російський націоналізм – непримиренний до «іншого», бо він, по суті,
підсвідомо виступає за російську державу в етнічних межах, чим
смертельно загрожує споконвічній традиції російського («единонеделимого») державництва тим, зрештою, порушує іманентну логіку
її безмежного розширення.
Утім, є й зворотний бік медалі щодо такої ситуації. Доцільно
згадати цікаву думку Е. Ґіденса, що в умовах глобалізованих
процесів дедалі поширенішим стає те, що можна назвати «зворотною колонізацією», коли не-західні країни справляють вплив на
досягнення Заходу [7, с. 17]. Серед особливо «кричущих» прикладів
він згадує продаж Бразилією телевізійних програм до Португалії та
латинізацію Лос-Анджелеса. Втім, енергетичні поставки Росії до
країн ЄС, яка ще навіть до правління Сталіна визнавалася як
індустріально відстала та відчувала «образу» на розвинутий Захід,
можуть свідчити також на користь цієї тези про зворотну колонізацію. Сьогодні елементом «зворотної колонізації» можна назвати
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протесний вплив України на громадянське суспільство в Росії та
його орієнтацію на політичну культуру київського Майдану.
Повертаючись до позиціонування Росією своєї контрглобальності (проти Заходу та глобалізації) саме у фарватері цих
процесів здійснюється й політика «повторної колонізації» (яка для
адміністрації РФ, звісно, мислиться як «внутрішня колонізація» –
відтворення колишньої територіальної цілісності імперії).
Саме тому основним націотворчим конкурентом української
політичної нації (особливо в східних областях України) постає
неорадянське націотворення, а основним конкурентом актуальної
української культури – експансивна культура теперішньої Росії
(масова культура, медіа, Рунет, телебачення тощо). Чому конкурент? Бо чимало російськомовних громадян України як канали
комунікації та інформації використовують переважно російські, що
не може впливати на їхні світоглядні позиції. В такій ситуації
українська культурна еліта (інтелектуали, митці, гуманітарії,
політики) змушена дотримуватися теорії недовершеної держави,
яка дещо нагадує доктрину «неповної» національної держави часів
Бісмарка у Німеччині [8, с. 162]. Якщо Бісмарк планував об’єднати
розрізнені німецькі землі під оболонкою єдиної держави, то
сучасне українське націотворення здійснює схожу операцію
символічним способом – передусім заради становлення єдиного та
сталого національного культурного поля.
Оскільки актуальна українська культура сьогодні є ключовим
суб’єктом соціальної дії та громадянського суспільства, її представникам та інституціям доводиться займатися не лише демократизацією
суспільства, свободою слова, правами людини, євроінтеграцією, формуванням основ креативної економіки, плюралістичним націотворенням, а й витрачати чимало зусиль на боротьбу з політичними
атавізмами – реваншистськими ідентичностями, ціннісно-смислове
підґрунтя яких базується на радянському минулому та його спадку.
Реваншистські ідентичності насаджують минулі колективні
знаки ідентифікації, (одяг, кулінарія, мова тощо), забарвлюючи їх
регіональною тематикою та краєзнавчим міфотворенням (наприклад, терористична організація «ДНР» спирається як на більшовицьку каральну символіку, так і на сепаратистську історію
Донецько-Криворізької Радянської Республіки 1918 року).
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Труднощі класифікації полягають передусім в тому, що ці
процеси є чітко спланованими та керованими ззовні. На перший
погляд, і справді, є певні ознаки регіональної ідентичності, що, з
одного боку, йде в розріз із процесами українського націотворення,
а з іншого, є зручним матеріалом для «повторної колонізації» Росії.
Саме тому складно говорити про їхню політичну суб’єктність.
Однак один цікавий сюжет можна помітити: у теоретика постколоніалізму Г. Бгабги є спостереження щодо тих просторів, які
виникають між різними національними ідентичностями. Він називає їх культурними гібридами, які розміщуються в «щілинах» між
націями. Найважливіше його зауваження: гібриди за допомогою
мімікрії можуть пристосуватися до «гегемонізованого переписування євроцентру». Науковець стверджує, що гібридність із такої
перспективи може виявитися станом, рівноважним відчуженню,
станом бездомності [9, с. 73–105].
У пострадянських реаліях така «гібридна» ідентичність зазвичай принципово російсько-центрична, розглядає Камчатку, Придністров’я, Севастополь, Кавказ як «дом родной», тобто весь
колишній імперський простір вважає як єдиний, іншими словами –
як безмежну бездомність, однорідний тотальний простір із елементами «регіонального екзотизму», за допомогою якого відбувалася
підміна існування інших народів та націй. Ще в ХІХ сторіччі в
Російській імперії були сформульовані риси такої ідентифікаційної
моделі підлеглих не-росіян, яку умовно можна назвати «своїміншим», а ще точніше – колоніалізованим іншим, що в літературі
імперської традиції набуло ознак колоніального маскараду [1, c. 25].
Етнічний інший мислився «своїм», але висміяним, екзотично-недолугим, анекдотичним (ключові анекдоти часів СРСР стосувалися
саме висміювання підкорених народів, а їхні персонажі – це
переважно естонці, українці, молдовани, чукчі, грузини).
У сучасному політико-правовому дискурсі Росії російськомовні гідридні ідентичності, що після розвалу СРСР опинилися в
діаспорі, позиціонуються як соотечественники (рос.), за правами
прирівнюючи їх до граждан (рос.). «Співвітчизники» – це ті, хто
через ті чи інші історичні, політичні обставини мешкає в «недалекому зарубіжжі», однак залишається «колишнім підданим Росії», а
«громадяни» – ті, хто має паспорт РФ. Логіка російської адмі100
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ністрації багато в чому нагадує нацистську часів приєднання
Судетської області Чехословаччини. Нацисти активно видавали
чеським folksdиitschen (зарубіжним німцям) паспорти громадян
Третього Рейху, що, врешті, й стало основою територіальної
претензії Гітлера до Чехославаччини. Подібну стратегію сучасна
Росія активно впроваджувала в Придністров’ї та в українському
Криму, роздаючи громадянам свої паспорти. Результат – Крим
анексовано і він перетворився в українську Судетську область.
У контексті зазначеної теми відомий французький соціолог
А. Безансон звернув увагу на задавнений брак політичних еліт в
Україні, що супроводжується методичним культивуванням Росією
роз’єднання українського народу. Неорадянськість сьогодні, фактично, постає тією «прірвою», що заважає і розвитку української та
російської ідентичності, і налагодженню між обома націями
цікавого, сучасного, креативного культурного діалогу. А. Безансон
пише, що український політичний клас належить «до совєтського,
сказати б постсовєтського типу, він номенклатурний і мафіозний,
як і політичний клас Росії, з яким відчуває спорідненість і швидко
знаходить спільну мову, коли демократичні протести набувають
небезпечної для нього сили» [10, с. 110].
Специфіка політики російської контрглобальності полягає в
тому, що масове економічне виробництво, індустрію розваг, масовий культурний продукт, легку промисловість та інші речі вона
корегує з політикою енергетичної гегемонії над європейськими
країнами (колишніми радянськими республіками та країнами ЄС).
У всіх сегментах вона «мавпує» західну глобальність і намагається
створювати структури влади, інформаційні комунікації чи масові
стереотипи за західними формами, однак з власними, переважно
радянсько-неорадянськими чи загалом імперськими цінностями.
При цьому зберігається низький рівень освіти населення,
мафіозно-клановий апарат держави та законів економічної конкуренції, інформаційна відірваність країни від глобального світу.
Населення без якісної освіти, а отже, із примітивним критичним
мисленням і примітивною політичною культурою – розглядається
як «слухняний» матеріал для розбудови неорадянщини, адже таке
населення, не маючи уявлень, як люди живуть у цивілізованому
світі, спирається винятково на ностальгію за радянським минулим.
101

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 1(75)

У канадської дослідниці постколоніалізму Є. Томпсон є
вражаючі думки про «сліпоту» Заходу щодо східноєвропейських
пострадянських країн. Образливі думки про те, що російські
домініони залишилися під владою Москви добровільно, вявляються
у таких висловлюваннях, як «країни Варшавського договору»,
«комуністичні країни» і «Росія та її численні національності. Тоді як
постколоніальні вчені вказали на суперечності «Британської Співдружності», стосовно Росії такий процес навіть не розпочався».
Водночас, дослідниця ретельно аналізує ще один ідеологічний
інструмент Росії – це переписування історії народів, які перебувають
у сфері її впливу, тим самим ніби «маркуючи» ці території як свої:
«Росія докладає гігантських зусиль для творення історії – історії, яка
частково суперечить, з одного боку, історії, складеній Заходом, а з
другого – історії, яка підтримується зусиллями тих, кого колонізувала Росія. При цьому Росії вдалося успішно накладати частини
свого історичного дискурсу на дискурс, створений Заходом, або
змішуючи їх, або включаючи власний голос у формі коментарів чи
приміток, котрі подаються як загальновизнані… Росію іноді
сприймають як «двоюрідну сестру» Заходу – цьому допомогли
династичні зв’язки між Романовими й Віндзорами [11, с. 53].
Висновки. Українська культура та націотворчий процес стикаються з потужним конкурентом – могутнішим за ресурсами. Цим
конкурентом постає політика «повторної колонізації» Росії, яка, з
одного боку, на усьому пострадянському просторі породжує штучну «націотворчу балканізацію», використовуючи проблемні регіональні ідентичності сусідніх країн, а з іншого, на міжнародному
рівні позиціонується як модель із ознаками контрглобальності (на
противагу Заходу та інноваційній глобалізації як явищу, породженому ним). У таким умовах українська культура та суспільство
загалом змушені займатися не лише «інноваційно-модернізаційною» діяльністю, а й «оборонною» – засвоювати елементи
безпекової раціональності та вдаватися у ставленні до російського
політико-інформаційного поля з позиції «блокадного менталітету».
Модернізація української культури – головна умова становлення креативної економіки та інноваційної моделі розвитку в
Україні, зростання ролі креативного класу та розвитку творчих
індустрій, а також інтеграції нашого суспільства в актуальні світові
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процеси. Водночас вона пов’язана з безпековими питаннями, адже
здатна зміцнювати соціокультурну самоідентифікацію громадян.
Основний виклик цій самоідентифікації в теперішніх умовах
зроблено політикою «повторної колонізації», яку насильницьким
способом упроваджує адміністрація Російської Федерації.
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Володимир Бабка

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ:
ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ТА МЕМОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ
Розглянуто погляди американських політологів С. Гантінгтона
та Дж. Міршаймера на перспективи українсько-російських відносин.
Визначено особливості примордіального та конструктивістського
підходів до розробки стратегічного курсу України, зокрема, в політиці пам’яті. За допомогою теорії ігор розкрито сценарії політичних
процесів у трикутнику: українська влада, українська опозиція,
російська влада.
Ключові слова: цивілізаційний підхід, українсько-російські
відносини, історична пам’ять, теорія ігор.
Babka V. Russian-Ukrainian conflict: civilization and memorial
aspects.
Abstract. The views of American political scientists S. Huntington
and J. Mearsheimer of prospects of Ukrainian-Russian relations were
investigated. The features of primordial and constructivist approaches
to strategic course of Ukraine, especially in memory politics were
defined. Using game theory, scenario of political processes in the
triangle: the Ukrainian authorities, the Ukrainian opposition, the
Russian authorities were uncovered.
Keywords: civilizational approach, Ukrainian-Russian relations,
historical memory, game theory.
Похмура історія, яка пройшла між цими двома народами,
стає вибуховою речовиною, що може привести
до займання конфлікту між ними.
Джон Міршаймер про українців та росіян.
Примордіалізм та конструктивізм – два протилежні підходи,
що розкривають генезис соціокультурних спільнот: етносів,
націй, цивілізацій тощо. Примордіалізм (чи есенціалізм у більш
загальному філософському значенні) базується на твердженні про
об’єктивність, постійність, незмінність, тривалість існування
людських спільнот та притаманних їм властивостей. Прихиль104
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ники конструктивізму, натомість, розглядають нації (етноси,
цивілізації) як результат цілеспрямованих зусиль з формування
ідентичності та життєвого простору. Відповідно, ознаки й
властивості людських спільнот не є сутнісно притаманними їм,
коріненими й незмінними, а формуються та змінюються в ході
історичного процесу під дією зовнішніх факторів.
Ці наукові підходи зародилися в рамках етнології. В той же
час, універсальність цих принципів дозволяє застосовувати їх в інших науках та міждисциплінарних напрямах досліджень, зокрема,
в політології, конфліктології, вивченні процесів націотворення,
національної ідентичності, в меморіальних студіях.
Яскравим прикладом примордіалістського погляду на політичний процес є цивілізаційний підхід С. Гантінгтона. Особливу
цікавість викликають ідеї американського вченого щодо перспектив
українсько-російських відносин. У 1996 р. у своїй відомій праці
«Зіткнення цивілізацій» С. Гантінгтон розглядав три можливі шляхи
розвитку відносин між двома країнами після розпаду СРСР:
1. Збройний конфлікт між двома країнами, можливість якого,
на думку вченого, була мінімальною через належність до однієї
цивілізації;
2. Розкол України на Західну й Східну. Входження останньої
до складу Росії та самостійне існування «уніатської» західної
частини за активної підтримки європейських країн. Така підтримка
можлива лише у разі значного погіршення відносин між Росією та
Заходом до рівня протистояння часів холодної війни;
3. Збереження єдності й незалежності України при внутрішньому розколі та активній співпраці з Росією. Цей сценарій, на
думку вченого, був найбільш вірогідним [1, с. 257–259].
Події 2014 р. в Україні показали, що жоден з трьох сценаріїв
не був реалізований так, як прогнозував учений. Проте окремі
елементи кожного сценарію відображають частину механізму
розгортання конфлікту. Зокрема: збереження єдності України,
зростання громадянської свідомості, замість розколу країни чи
дрейфу в бік східного сусіда, стало однією з причин війни з
Росією, що, в свою чергу, мало наслідком різке загострення
стосунків між нею та Заходом.
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Загалом цивілізаційний підхід С. Гантінгтона є надто ідеалізованим, оскільки він спирається на ретроспективний аналіз, який
не завжди дозволяє зробити точний перспективний прогноз,
особливо в ситуації хаосу. Тому реалії 2014 р. показали більшу
значимість статистичного підходу іншого американського політолога – Дж. Міршаймера, автора теорії «звичайного стримування».
На відміну від свого колеги, який звертав увагу на спільну історію та культуру, науковець наголошує: «Росіяни і українці мають
історію взаємної ворожнечі» [2, с. 53]. А це, поряд з перемішуванням населення обох країн, підвищує ймовірність протистояння.
Політолог наводив фактори, що уможливлюють конфлікт:

- По-перше: протяжний незахищений кордон між двома
країнами;
- По-друге: загроза гіпернаціоналізму на основі звернення до
історичних випадків взаємної неприязні;
-

По-третє: наявність суперечок щодо економічних питань,
контролю над Кримом та Чорноморським флотом, успадкування
Україною значної частини радянського ядерного потенціалу;

-

По-четверте: проблема змішаного населення, проживання
значної кількості росіян в Україні та українців у Росії [2, с. 54–56].
Слід зазначити, що такий реалістичний підхід виявився
більш прогностичним поряд з ідеями С. Гантінгтона, хоча й з
певними заувагами. Зокрема, перша теза – незахищені кордони –
стала чинником, який уможливив військову агресію, в той час як
третій фактор відображає каталізатори російського втручання.
Адже, крім ядерної зброї, зазначені проблеми не були розв’язані
протягом 20 років незалежності. Натомість спостерігалося періодичне розв’язання східним сусідом «економічних воєн», а також
підігрівання питання Криму та флоту. Вчений наголосив, що
деякі російські політики не сприймають незалежність України чи
вважають її тимчасовим явищем. Це твердження залишається
актуальним не лише для початку 1990-х рр., а й на сьогодні.
З іншого боку, вищенаведені другий та четвертий фактори
проявилися швидше не як міжетнічний конфлікт, а суперечка між
носіями різних історико-політичних ідентичностей. Ними є: радян106
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ська ідеалізована ідентичність, що постулює ретроспективну
єдність обох народів й проектує її на майбутнє; пострадянська
ліберально-демократична реалістична ідентичність населення обох
країн, носії якої рахуються з фактом незалежності України й Росії,
перспективами їх мирного співіснування/співпраці, самостійністю
у виборі геополітичних орієнтацій.
Опитування Київського міжнародного інституту соціології
(КМІС) та російської недержавної дослідницької організації
«Левада-Центр» з 2008 по 2014 рр. відображають ставлення населення України до Росії та населення Росії до України. Серед
українців від 23% (в 2009 р.) до 14% (в 2012–2013 рр.) вважають за
необхідне об’єднатися в єдину державу з Росією. І лише в
листопаді 2013 р. й травні 2014 р. цей показник опустився нижче
10% (9 і 8 %, відповідно). Аналогічну позицію росіян щодо України
мають від 20% (в кінці 2012 р.) до 12 % (в 2009 та 2014 рр.)
населення Російської Федерації [3; 4, с. 209]. Тобто, якщо не враховувати зміну суспільних настроїв під впливом міждержавного
конфлікту, кожен 5-7-ий українець та 5-8-ий росіянин зберігає стійкі
ретроградні установки, свідомо чи несвідомо породжені радянським
минулим, тобто повернення колишньої єдності, яка канула в Лету.
Примордіалізм та конструктивізм чітко прослідковуються в
memory studies, напрямі досліджень, який набув поширення й
актуальності в останній час. Першому підходові відповідають
концепції історичної спадковості, а другому – теорії соціального
конструктивізму [5]. У теоріях конструктивізму колективна пам’ять
розглядається як наслідок формування суспільством власних
спогадів про минуле (закріплення та актуалізація певних образів чи
смислів відповідно до суспільно-політичних інтересів). Представниками цього підходу є Е. Дюркгейм, М. Хальбвакс, П. Бергер, Т. Лукман, Е. Хобсбаум, П. Коннертон, Б. Шацька. В примордіалістських
концепціях історичної спадковості сутність колективної пам’яті
розкривається як відтворення перейнятого від попередніх поколінь
досвіду минулого, що формує нинішню дійсність. У цьому випадку
сучасність виступає як реалізація попередньо закладеного/
збереженого досвіду (реалізація наявних меморіальних ресурсів у
політичній діяльності). Такий підхід представлений в працях
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В. Вундта, Г. Еббінґауза, Я. і А. Ассманів, Н. Еліаса, Ю. Лотмана,
О. Ексле, Й. Рюзена, М. Блока та ін.
Наведений вище аналіз двох підходів на прикладі цивілізаційного поступу показав обмеженість есенціалістського підходу
для розробки програм майбутнього політичного розвитку. Це
стосується і політики пам’яті як сфери управління суспільними
уявленнями про минуле національної спільноти.
Цивілізаційний поступ нашої держави в напрямі європейських
демократичних цінностей потребує врахування особливостей європейської моделі пам’яті. Адже одне лише здійснення економічної
та політичної модернізації недостатнє й неефективне без реформування ментальних основ життя суспільства, яке покладене на
гуманітарну політику. Зокрема, меморіальну, яку неприпустимо
будувати, покладаючись на установку про етнічну, культурну,
історичну чи цивілізаційну близькість України та Росії (подібно до
того, як це робив С. Гантінгтон).
Сьогодні активно поширене пропагування змісту історичної
пам’яті, відмінного від російського/радянського, але часто зберігається та сама форма подачі: архетипні конструкції «ми – вони»,
«добро – зло», «свій – чужий», «герой – ворог», які, на думку
політолога Ю. Шайгородського, є ефективним механізмом формування суспільних міфів [6, с. 84]. Аналогічні системи
оціночних координат мали місце в ідеології СРСР, але не зазнали
деконструкції в пострадянський період. Ще в 2008 р. на круглому
столі, «Історична пам’ять як поле змагань за ідентичність» у
Національному інституті стратегічних досліджень політолог
М. Погребинський наголосив: «Сьогодні міфи радянської доби
намагаються замінити їхнім так само міфологічним дзеркальним
запереченням. Якщо раніше у нас героями були чекісти, то тепер
звеличуються такі само криваві «есбісти» (співробітники служби
безпеки). … Слід відмовлятися від «біло-чорного мислення»
[7, с. 23]. Через шість років ця думка залишається однаково
актуальною. У війні пам’ятників героїчні, мужні, величні образи
радянської історії часто замінює така сама героїчна, мужня і
велична постать С. Бандери.
Подібну думку виголошує політолог Л. Нагорна: «Тим вітчизняним історикам, які вважають, що в інтересах формування
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національної ідентичності можна й не згадувати про злочини
бандерівської ОУН, варто нагадати, що політика пам’яті лише тоді
може стати підмурком суспільної моралі, якщо буде по максимуму
деідеологізована і співвіднесена з неупередженим історичним
знанням. Поки що ж у цій політиці можемо спостерігати здебільшого процес вибудовування співзвучних настроям епохи (і певних
політичних сил) образів минулого» [8, с. 150–151].
Намагання відсторонитися від російської історії лише
актуалізує образ Росії, причому не завжди як ворога, оскільки не
кожен до анексії Криму та нападу на Схід України готовий був
сприймати її так. За даними КМІС з 2008 по 2013 рр. позитивне
ставлення до Росії проявляли від 80 до 93 % українців. І лише у
вересні 2014 р. цей показник становив менше половини – 48% [3].
Як наслідок, замість того, щоб показати «європейськість»
України, демонструється її «не-російськість». Психологи стверджують, що підсвідоме людини не сприймає заперечну частку «не».
В результаті виголошене «Україна – це не Росія» сприймається і
закріплюється на рівні несвідомого як «Україна – це Росія».
В умовах війни України з Росією та посилення конфронтації
між останньою та Західним світом вибір інтеграційного курсу все
більше набуває рис цивілізаційного. Це стосується безпосередньо
моделей історичної політики. Американський історик Т. Юдт
аналізує історію повоєнної Європи і висловлює думку, що Європа
змогла відбудуватися в політичному й економічному плані тільки
тому, що зуміла забути минуле. Але вона змогла визначити себе в
духовному й культурному сенсі лише завдяки тому, що зуміла
пам’ятати це минуле [9, с. 117]. Ця думка доводить, що лише
забуття минулих кривд, визнання власних провин та пам’ять про
спільну трагедію і колективну відповідальність за неї дозволяє
кожному духовно визначити себе європейцем. Для українців це
рівноцінно відчувати свою відповідальність за розбудову власної
європейської країни. Тоді як приєднання до героїчного наративу
російського імперського зразка – це перекладення відповідальності
за своє минуле, сучасне й майбутнє на центральну владу, схиляння
перед її здобутками та величчю. Історики Ю. Шаповал та І. Гирич
наголошують, що європейська цивілізація за століття своєї історії
виробила рівновагу державних і суспільних інтересів, на чому й
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ґрунтується громадянське суспільство. Натомість євразійська
традиція засновується на цілковитому пануванні держави над
суспільством і особистістю [10, с. 6]. Месіанська природа російської імперської цивілізації характеризується невмінням владою
визнавати свої помилки і стратегією явного чи неявного перекладання вини на інших, з упевненістю у тому, що визнання власних
помилок, провин, злочинів (навіть у минулому) є найбільшою
ганьбою та рівноцінне крахові режиму.
Сучасна системна криза має глибокі ментальні корені. Тому,
базуючись на позиціях конструктивізму, для остаточного переходу
від радянських/ пострадянських до європейських стандартів і
цінностей варто враховувати ключові особливості відповідних
моделей політики пам’яті.
Для конструювання європейської моделі пам’яті недостатньо
пропаганди змісту й оцінок минулого, протилежних радянським/
російським. Необхідний якісно відмінний характер втілення
меморіальних практик, який є багато в чому визначальним для
європейської цивілізаційної моделі колективної пам’яті.
Натомість російський інформаційний вплив у вітчизняному
медіапросторі став «бомбою сповільненої дії», яка вибухнула на
Сході України та в Криму. Цілеспрямована популяризація ідеї «русского мира» набула поширення з 2006 р. Вона стала інструментом
російської пропаганди на пострадянському просторі, зокрема, для
реалізації інтеграційних проектів та утримання України у силовому
полі Росії [11]. При цьому посилання до історичної пам’яті про
минуле двох «братніх» народів стало основним інструментом
пропаганди, без якого анексія Криму та інтервенція на Донбасі були
б неможливими.
Інтерес сусідньої держави до ситуації в Україні, особливо в
умовах соціальних потрясінь, є зрозумілим. Інша справа –
військове втручання, від якого Росія зазнає значних матеріальних і,
що найголовніше, людських втрат. Спробуємо формалізувати
українські суспільно-політичні конфлікти з російським інтересом
за допомогою інструментарію теорії ігор. Показовою є модель, що
використовується західними політологами при інтерпретації
протистояння між США та прокомуністичними опозиціями країн
Південно-Східної Азії в часи холодної війни [12, с. 215–216].
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Тільки в українському випадку роль зовнішньої сили впливу
відіграє Росія, її противником виступає демократична прозахідна
опозиція.
Українська влада й опозиція виступають акторами дії,
російська влада спочатку є зацікавленою стороною. А після
повалення режиму Януковича вона сама розпочинає гру та стає
актором дії. Можна було б також вивчати українське суспільство
як окремого актора. Але його неоднорідність та багатогранність
інтересів визначає можливу непослідовність, нераціональність дій
цього гравця. Це лише ускладнить модель. Тому суспільну
активність розглянемо як ситуаційний фактор.
Класифікація такої гри: гібридна за критерієм кооперативності (учасники утворюють союзи, але кожен досягає особистої
вигоди. Зокрема, союзниками з власними інтересами можна
вважати Росію та український проросійський режим); симетрична
у внутрішньому конфлікті (влада й опозиція можуть помінятися
місцями), асиметрична під час конфлікту з Росією; послідовна з
повною інформацією (у формалізованій моделі учасники роблять
кроки один за одним і відомі попередні ходи суперника); гра з
ненульовою сумою (програш одного не обов’язково означає
виграш іншого).
Основне протистояння відбувається між внутрішніми політичними силами – владою, лояльною до Росії, та опозицією, за умов
втручання чи невтручання Росії. В подібній грі перший крок
належить опозиції, яка може кинути виклик владі чи утриматися
від дій.
Сценарій А. Опозиційні сили відмовляються йти на радикальні дії або не мають достатніх засобів для перемоги. Влада
зберігається, що рівнозначно програшу опозиції та виграшу
режиму і Росії. Прикладом служать численні політичні баталії,
громадські акції протесту 2010 – поч. 2013 рр.
Сценарій Б. Опозиція кидає виклик і має достатню соціальну
підтримку для легітимного повалення режиму. За умов відсутності
силового фактора (внутрішнього та зовнішнього) відбувається
падіння режиму і виграш опозиції («помаранчева революція»).
Сценарій В. Опозиція кидає виклик, а її противники влада
або/чи Росія вдаються до силового вирішення. Це призводить до
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силового загострення конфлікту і програшу всіх сторін, тобто
ситуації, в якій всі гравці зазнають втрат (Революція Гідності та
російська агресія 2014 р.).
Силове втручання еквівалентне програшу й отриманні
від’ємного результату (втрат). Більш раціональним видавалося б
невтручання, що, в гіршому разі, принесло б програш з нульовим
результатом. У рамках цієї теорії пояснити (але не виправдати)
силове втручання Росії можна, виходячи з внутрішніх особливостей
північного сусіда. Представлена модель теорії ігор застососвувалася
для ілюстрації «принципу доміно» щодо механізму встановлення
комуністичних режимів, у ряді сусідніх країн Південно-Східної Азії.
Уряд США стояв на позиціях, що перемога комуністичних сил в
одній країні послідовно за принципом доміно призведе до падіння
режимів, лояльних до Сполучених Штатів в інших країнах. Цей
принцип допустимо застосувати і для сучасних реалій Східної
Європи. В такому ракурсі агресія Росії постає не лише «маленькою
переможною війною» в очах свого населення. Війна з Україною стає
превентивним кроком для убезпечення власного режиму. Адже
примітно, що на тлі українських закликів про децентралізацію влади
регіони Росії (Єкатеринбург, Омськ, Новосибірськ, Краснодар,
Калінінград) почали виголошувати гасла про забезпечення конституційного принципу федералізації країни [13; 14]. З іншого боку,
масова антипропаганда ситуації в Україні принесла свої негативні
плоди. За даними «Левада-Центру», якщо в травні 2013 р. 74 %
росіян позитивно ставилися до України, то трохи більше ніж через
рік – у вересні 2014 р. – лише кожен третій. У той же час, більше
половини населення Росії (55%) погано або дуже погано ставляться
до України [3].
З урахуванням вищезазначеного слід підсумувати такі тези:
1. Прогноз С. Гантінгтона на основі цивілізаційного підходу
щодо майбутнього українсько-російських відносин не справдився.
Це говорить не про хибність підходу чи зміну карти цивілізацій за
20 років, а, в першу чергу, свідчить про непродуктивність примордіалізму в побудові політичних прогнозів, обмеженість глобальних
цивілізаційних факторів поряд з конкретними рішеннями і діями
політичних акторів.
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2. У конкретній політиці більш доцільним є врахування факторів реального часу: незахищених кордонів, міжетнічної напруженості, неврегульованості економічних та територіальних питань
тощо. Тому думки Дж. Міршаймера виявляються актуальними на
сьогодні. Зокрема, саме він виступав за збереження в Україні
ядерної зброї як інструменту стримування регіональних конфліктів
у Європі. Не дивно, що агресія Росії активізувала дискусію про
необхідність повернення Україні ядерного статусу.
3. В інтеграційних прагненнях нашої держави слід враховувати
не тільки потребу стандартизації в сферах економіки, юриспруденції,
промисловості, освіти, а також необхідність долучення до відповідних меморіальних практик. При цьому, вибір зовнішньополітичного
курсу постає також як вибір між цивілізаційно відмінними моделями
колективної пам’яті: європейською та російською. Побудова української національної пам’яті європейського зразка потребує системного
прагматичного конструктивістського підходу до цього суспільного
феномену. В цих практиках також слід враховувати необхідність
протистояння негативній дії російських інформаційних впливів.
4. Теорія ігор демонструє, що російська військова інтервенція
на Сході України є абсолютно програшною альтернативою в геополітичній грі. Однак східний сусід сповідує не лише зовнішні, а й
внутрішні інтереси. Рекламуючи серед свого населення негативний
образ України та нелегітимність центральної влади, російська сторона не лише оправдовує свою підтримку «мирных протестующих
жителей Донбасса», а, в першу чергу, убезпечує себе від
«кольорових революцій».
5. Характеристики цивілізацій варто все ж враховувати в
перспективному ракурсі для конструювання середньо- та довгострокових проектів суспільного розвитку. Тобто, зважати, в першу
чергу, не на те, «звідки ми прийшли», а на те, «куди ми хочемо
потрапити». Саме з цього слід розпочинати формування політичної, економічної, соціальної та гуманітарної стратегій держави.
_______________________________
1. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон. –
М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с.

113

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 1(75)

2. Mearsheimer J. Case for Ukrainian Nuclear Deterrent / John J.
Mearsheimer // Foreign Affairs. Vol. 72. – № 3 (Summer, 1993). – Р. 50–66.
3. Як змінилося ставлення населення України до Росії та населення
Росії до України // Київський міжнародний інститут соціології [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/ ?lang=ukr&cat=reports&
id=404&page=3.
4. Общественное мнение – 2013. Ежегодник. – М. : Левада-Центр, 2014.
– 252 с.
5. Пам’ять колективна / Алла Киридон // Національна та історична
пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон. – К. : ДП
«НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 282–285.
6. Шайгородський Ю.Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу :
[монографія] / Юрій Жанович Шайгородський / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К. : Знання
України, 2009. – 400 с.
7. Історична пам’ять як поле змагань за ідентичність: Матеріали
«круглого столу», 22 квітня 2008 р. / Заг. ред. Ю.О. Зерній; Нац. ін-т
стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2008. – 68 с.
8. Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії / Лариса
Панасівна Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 328 с.
9. Європа та її болісні минувшини / Авт.-упоряд. Ж. Мінк,
Л. Неймайєр; – [пер. з фр. Є. Марічева]. – К: Ніка-Центр, 2009. – 272 с –
(Серія «Ідеї та Історії»; Вип. 4).
10. Гирич І. Чому необхідно переосмислювати минуле / Ігор Гирич,
Юрій Шаповал. – К. : KAS policy paper, Фонд Конрада Аденауера, 2010. –
45 с. – (Серія «Політична освіта»).
11. Україна та проект «Русского мира» : аналіт. доп. [Електронний
ресурс] / В. М. Яблонський, С.І.Здіорук, В.В.Токман [та ін.]. – К. : НІСД,
2014. – 95 с. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/ 2014_
nauk_an_rozrobku/Rus_mir.pdf
12. Теория и методы в современной политической науке: Первая
попытка теоретического синтеза / под ред. С.У.Ларсена; [пер. с англ.
Е.А.Жуковой]. – М. : РОССПЭН, 2009. – 751 с.
13. В России сорвали марши за федерализацию Сибири и Урала //
УНИАН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.net/world/
952244-v-rossii-sorvali-marshi-za-federalizatsiyu-sibiri-i-urala.html.
14. В Екатеринбурге и Новосибирске прошли акции за федерализацию //
Дождь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tvrain.ru/articles/
v_ekaterinburge_i_novosibirske_proshli_aktsii_za_federalizatsiju-374124

114

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Микола Рябчук

РОСІЙСЬКИЙ ВИМІР «УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ»
Неоголошена російсько-українська війна, евфемістично звана у
міжнародних мас-медіях «українською кризою», спонукає багатьох
експертів до пошуку раціональних пояснень для позірно ірраціональних дій російських владних еліт. У статті стверджується, що
ані гадана зацікавленість росіян в українських економічних та
демографічних ресурсах, ані декларовані ними потреби безпеки чи
так званого захисту російськомовних «співвітчизників» не були
вирішальним чинником, що спонукав Кремль до вторгнення в
Україну. Насправді цим чинником є те ключове місце, яке посідає
Україна в російській національній (імперській) самоідентифікації,
спричиняючи невротичну реакцію багатьох росіян на гадану
«втрату України» після Євромайдану. Ця «втрата», однак, може
бути парадоксальним благом не лише для українців, а й для самих
росіян, що набувають шансу на радикальну ревізію архаїчної імперської/державоцентричної ідентичності й формування натомість
новочасної національної ідентичності громадянського типу,
сумісної з антропоцентричними цінностями модерної ліберальної
демократії.
Ключові слова: Україна, Росія, національна ідентичність,
винайдені традиції, модернізація.
Riabchuk M. A Russian dimension of the «Ukraine crisis». The
undeclared Russo-Ukrainian war euphemistically called the «Ukraine
crisis» makes many experts to look for a rational explanation of a
seemingly irrational behavior of the Russian ruling elite. The paper
argues that neither Russia’s presumed interest in Ukraine’s economic
or demographic resources nor stated security concerns played a
decisive role in the Kremlin decision to invade Ukraine. Rather, it is a
crucial place that Ukraine occupies in Russian identity that causes
neurotic reaction of many Russians to the perceived «lost of Ukraine»
after the Euromaidan revolution. Paradoxically, yet, this turn of events
might be beneficial not only for Ukrainians but also for Russians who
get a good chance to reconsider their archaic imperial/etatistidentity
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and develop instead a modern civic identityfully compatible with
anthropocentric values of a liberal-democratic nation-state.
Keywords: Ukraine, Russia, invented traditions, national identity,
modernization.
Протягом 1990-х років фахівці незрівнянно частіше говорили
про політичний, економічний та, звісно, культурний вплив Росії на
Україну, аніж про можливість зворотного впливу. Надто вже
маловірогідним він видавався і з об’єктивних, і з суб’єктивних
причин.
Суб’єктивно Україна для більшості експертів залишалася й
далі недодержавою й недонацією, таким собі побічним і загалом
випадковим продуктом ґорбачовської «перестройки» та розпаду
СССР. Теза про те, що незалежність сама впала на голови українцям, якi насправді її не надто й прагнули, досить активно поширювалася російською й проросійською пропагандою і спиралася на
загалом об’єктивні дані березневого 1991 року референдуму, у
якому понад дві третини жителів України висловилися за
збереження «оновленого» СССР. На грудневому референдумі того
самого року, після фактичного розпаду СССР, за незалежність
проголосувало 90%, проте дві третини при цьому проголосували
також за комуністично-номенклатурного президента, тобто, по
суті, за совєтсько-неоколоніальний варіант незалежності – зі
збереженням більшості колишніх кадрів, звичаїв та інституцій.
Сумніви в життєздатності такої держави не були безпідставними, а тим більше небезпідставними були сумніви щодо її
здатності до справді самостійного розвитку. Об’єктивно Україна
впродовж 1990-х років радше підтверджувала, ніж спростовувала
стереотипні уявлення про себе як про безнадійну імперську
периферію, приречену на пасивне споживання метрополітальних
культурних продуктів, інфантильну і наскрізь просяклу корупцією
енергетичну залежність та незграбне і запізніле наслідування аж
ніяк не взірцевих російських реформ.
Знаменита теза Збіґнєва Бжезінського про те, що без України
Росія ніколи не зможе стати справжньою імперією [1, c. 3; 2],
інтерпретувалася головно в категоріях геополітики та, відповідно,
економічних, демографічних і мілітарних ресурсів, буцімто
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необхідних для відбудови імперії, проте аж ніяк не в категоріях
ідентичності, імперський характер якої – без України та, відповідно, києворуського міфу – втрачав легітимність і потребував
кардинальної ревізії. Здається, лише російський націоналіст (і
виходець з України) Алєксандр Ціпко проникливо відчував
загрозу, коли писав ще в січні 1992 року: «По суті, коли глянути
на речі серйозно, на Україні створюється тепер друга російська в
широкому значенні цього слова (тобто руська. – М.Р.) держава...
За бажання керівники сьогоднішньої України, коли б не були такі
зашорені, могли б так само, як Єльцин, виступати від імені російської (руської) історії й російської (руської) державності» [3].
Небезпідставно сприймаючи українську незалежність як
колосальний виклик києворуській ідентичності росіян, Алєксандр
Ціпко не зробив, однак, наступного логічного кроку – не визнав
імперського характеру цієї ідентичності, сконструйованої, не в
останню чергу, на узурпації києворуської примогенітури, а отже, і
не догледів в усамостійненій Україні потенційного каталізатора
загалом позитивного, хоч і болісного процесу деімперіалізації
російської свідомості. Підсумком цього процесу мало би стати
формування у росіян модерної національної ідентичності, а відтак і
перетворення традиційно загрозливої для всіх сусідів імперії у
«нормальну» європейську державу-націю.
Про можливість позитивного впливу демократичної, успішно
реформованої, «європейської» України на дедалі авторитарнішу від
початку 2000-х років Росію активно заговорили під час та зразу
після Помаранчевої революції. Це припущення ґрунтувалося великою мірою на тому факті, що для більшості росіян українці
незрівнянно ближчі в культурно-цивілізаційному плані, ніж усі інші
народи Центрально-Східої Європи та Балтії, а тому й український
досвід успішної трансформації може стати для них набагато
реальнішим і переконливішим прикладом для наслідування.
«Процес української євроінтеґрації (спочатку і досить довго –
у вигляді “більше Європи в Україні”) та його кінцевий результат
(“Україна в Європі”) буде доброю новиною для Росії, – писав
російський політолог, директор московського Центру Карнеґі,
Дмітрій Трєнін. – Російські ізоляціоністи матимуть менше аргументів на користь особливого російського шляху… Україна,
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віддана новочасним європейським цінностям і здатна вільно промовляти російською, може стати позитивним чинником для всієї
Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії… Потенціал України
криється якраз у тому, чого Росія наразі не здатна використати: у
м’якій силі» [4, c. 211].
Те, що для ліберальніших росіян видавалося позитивною й
вельми бажаною тенденцією, для кремлівських авторитарних,
засадничо антиєвропейських політиків було загрозливим геополітичним і цивілізаційним викликом. Майдан – і «кольорові
революції» загалом – створювали справді небезпечний прецедент
повалення корумпованих автократій на постсовєтському просторі,
проте ще небезпечнішим для московських правителів міг стати
прецедент успішного втілення ліберально-демократичної моделі у
регіоні, якому така модель, за їхніми твердженнями, геть невластива і який начебто приречений на свій особливий, кардинально
відмінний шлях розвитку.
Російська спецоперація проти України, за багатьма ознаками,
почалася відразу після Помаранчевої революції із залученням дедалі
ширших засобів і ресурсів – економічних, фінансових, політичних,
дипломатичних, пропагандистських, аґентурних [5-8]. Кульмінацією
цих зусиль стала окупація Криму й частини Донбасу у рамках так
званої «гібридної», неоголошеної війни. Головна мета всіх цих дій,
на думку російського експерта Іґоря Торбакова, – порятунок
путінізму, тобто системи, у якій «влада належить вузькій, тісно
взаємопов’язаній групі людей, котрих нелегко усунути, право не діє,
парламент є всього лише штампувальною машиною і де не існує
жодного реального простору для політичної та економічної конкуренції. Спроба України звільнитися від такої системи і створити
натомість конкурентніше середовище – смертельний виклик
хазяїнові Кремля. Не дивно, отже, що Путін відповів на цей виклик
брутальною аґресією» [9].
Перспектива успішної трансформації України в правову
демократичну державу європейського типу зумовлює як позитивне ставлення частини ліберально налаштованих росіян до
українських подій, так різко неґативне ставлення до цих подій із
боку кремлівських еліт та абсолютної більшості зманіпульованого провладними медіями населення. Таку колосальну перевагу
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противників незалежної, «європейської» України над її прихильниками неможливо пояснити самими лише маніпулятивними
зусиллями кремлівської пропаґанди та розкрученим ними шовіністичним психозом [10]. Ставлення до України формувалось у
росіян століттями, тимчасом як путінські «політтехнологи» лише
актуалізували наявні психологічні комплекси та стереотипи.
У їхній основі – уявлення про українців як про такий собі
провінційний різновид росіян («майже один народ», у термінах
Путіна), загалом нешкідливий і навіть кумедний, зі своєю говіркою та
фольклорним вбранням, – сільський кузен, загалом симпатичний (зі
зворушливими піснями та невибагливою кулінарією), проте трохи
недоумкуватий, а тому, власне, відданий старшому братові в леґітимну опіку («сферу привілейованих інтересів», за тим же Путіним),
аби не накоїв дурниць, потрапивши під зловорожі впливи всіляких
німецьких, польських, американських та інших самозванців [11; 12].
Ті ж українці, котрі все-таки потрапляють під такий вплив, відразу ж
перестають бути для росіян справжніми українцями («прекрасним
слов’янським народом», у термінах Алєксандра Дуґіна) й одразу ж
зараховуються до перверсивної категорії «петлюр», «бандер»,
«мазепинців» та інших «национальноозабоченных». Перетворюються, як написав на своєму фейсбуку той-таки Дуґін, із «прекрасного
слов’янського народу» в «якусь расу ублюдків, що з’явилася раптом
із каналізаційних люків» [13].
Путінська пропаганда не лише резонує з (анти)українськими
стереотипами більшості росіян, а й зачіпає глибші психологічні
комплекси, пов’язані з кризою імперської ідентичності та запізнілою, проте неминучою потребою її ревізії. Україна з її києворуською спадщиною та іншими елементами історичного символізму залишається ключовим елементом імперської міфології та
самоідентифікації, а тому її втрата означає для більшості росіян
щось набагато більше, ніж втрату суміжної території, колоніальних
ресурсів чи імперського статусу та престижу [14]. Вона знаменує
глибоку ідентичнісну травму і провокує колективний невроз, що
його вміло експлуатують кремлівські «політтехнологи».
Одужання, тобто формування нової, національної російської
ідентичності на противагу анахронічній імперській, неможливе,
допоки Україна остаточно не відпаде від «русского мира» – уявленої
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русько-православної спільноти – і спонукає тим самим росіян до
переосмислення й переконструювання власної ідентичності у принципово нових історичних, географічних та дискурсивно-символічних рамках. Це вельми болісний процес, але без нього неможлива
ефективна модернізація Росії, оскільки її дотеперішня імперська
ідентичність виявляється під багатьма оглядами несумісною з
новочасними – ліберально-демократичними, антропоцентричними –
цінностями. Україна здатна урухомити цей процес, проте мусить для
цього спершу пройти точку неповернення, тобто стати повноцінним
членом ЄС і НАТО й інституціалізувати таким чином свій
остаточний розрив із політично реакційним і ціннісно архаїчним
«русским миром».
«Русский мир» як східнослов’янська «умма»:
короткий екскурс
«Гібридна» російсько-українська війна, евфемістично окреслювана як «українська криза» (чи, не менш облудно, як «антитерористична операція»), знаменує радше початок, аніж завершення
процесу емансипації обох народів, українців і росіян, із домодерної
«уявленої спільноти» православних східних слов’ян – середньовічної Slavia Orthodoxa, реактуалізованої й гіперполітизованої
сьогодні в агресивній москвоцентричній концепції «русского мира».
Українці з цілої низки історичних причин просунулися
значно далі у цьому процесі, хоча чимало з них – подібно до
більшості росіян, як і білорусів, – усе ще тою чи тою мірою
зберігають квазірелігійну «русько-православну» ідентичність,
надзвичайно сприятливу для консервації домодерних негромадянських («підданчих») цінностей та патримоніальних («патронклієнтелістських») відносин. Цей тип ідентичності був сформований специфічними імперськими дискурсами і практиками і
збережений без істотних змін посткомуністичними елітами в усіх
трьох країнах. Усі вони намагались уникнути радикальної десовєтизації своїх володінь, інтуїтивно відчуваючи, що перетворення
«гомо совєтікуса» (чи, відповідно, міфологізованого «руського
православного») у національно свідомого українця, білоруса чи
росіянина означатиме, серед іншого, й перетворення пасивного
квазіфеодального підданого у вільного і свідомого своїх прав
громадянина.
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Промоція інклюзивних громадянських ідентичностей має стати
відтак невідкладним завданням для всіх реформаторів, зорієнтованих на всебічну модернізацію своїх країн. Для цього не зайве
приглянутись, як тамтешні домодерні ідентичності – різновид
православно-східнослов’янської «умми» – були сконструйовані
історично і які дискурси та інституції підтримують їх сьогодні.
Розпочався цей процес на межі XVII–XVIII століть, коли розвиток
новочасної російської (як і української та білоруської) ідентичності
виявився ефективно заблокований українськими вестернізованими
інтелектуалами, переважно кліриками, що їх Петро Перший масово
залучив до розбудови новочасної вестернізованої імперії. Саме ці
діячі, досить добре обізнані з тогочасними націоналізованими європейськими історіями, витворили концепт «Малої Русі» і «Великої»,
взорований на поширений у добу гуманізму концепт «Малої Греції»
як історичного ядра та «Великої Греції» як територій обширної
середземноморської колонізації [15–17].
Вони не мали жодних націоналістичних амбіцій – у новочасному
значенні цього слова. Їхні амбіції були радше корпоративними –
утвердити свою особливу роль, а відтак і статус у новому політичному просторі після того, як шмат козацької України відірвався від
Речі Посполитої й уклав союз із Московією. Історична (й символічна)
аналогія між Малою Руссю й Малою Грецією як Грецією
найсправжнішою, найвластивішою мала забезпечити українцям
центральний статус у новонароджуваній імперії, відвівши їхній землі
символічну роль колиски російської/руської цивілізації. Нині,
зазначимо, до подібної логіки вдається Аляксандр Лукашенко, коли
стверджує, що білоруси – «ті ж таки росіяни, тільки зі знаком якості».
Давньогрецька модель, однак, досить швидко втратила своє
значення, а точніше – її символізм виявився менш істотним, аніж
поступ європейської модернізації, оприявнений насамперед у новій
імперській столиці, а не на малоросійській периферії. Росіяни успішно монополізували спільний (за задумом українських кліриків)
малорусько-великоруський проект, сповна привласнивши собі
києворуську спадщину без надокучливого і загалом зайвого малоруського посередництва. У сьогоднішніх термінах це можна було б
назвати рейдерським захопленням власності міноритарних акціонерів. Велика Русь передбачувано стала центральною частиною
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імперії, Мала Русь – її провінційним «малоросійським» додатком,
«недо-Росією». Києворуський міф як засновницький міф імперії
був інституціалізований в офіційній історіографії та імперському
символізмі й утверджений на міжнародному рівні як загальновизнана, самоочевидна й незаперечна «наукова істина». Його
побічний ефект виявився фатальним не лише для українців та білорусів, саме існування яких як окремих народів він перекреслював (і
які великою, хоч і різною мірою інтерналізували той російський
погляд на самих себе); він виявився фатальним і для самих росіян,
загальмувавши й фактично затримавши досьогодні їхнє перетворення у модерну націю.
Міф «спадкоємності» Москви щодо Києва – абсолютний
анахронізм для сучасного світу, оскільки він кладе суто релігійну
(русько-православну) ідентичність східних слов’ян в основу їхньої
квазінаціональної («цивілізаційної», в термінах Путіна) єдності і
виводить із суто династичних зв’язків між київськими й московськими правителями інституційну леґітимацію Російської держави
як спадкоємиці не лише Московії, а й Русі. А тим часом, за дотепним зауваженням Олександра Мотиля, Росія має до Русі приблизно
такий же стосунок, як сьогоднішня Румунія до Стародавнього
Риму [18]. У таких архаїчних конструкціях не лишається місця ані
для розвитку модерної громадянської ідентичності, ані для
формування новочасних державних інституцій замість квазіфеодальних патрон-клієнтелістських. Ідеологічним оформленням цих
конструкцій став «русский мир» як своєрідна політична реінкарнація середньовічної Slavia Orthodoxa – уявленої спільноти
правдивих вірних, оточеної ворожим світом язичників і єретиків.
Найближчим аналогом до такої спільноти може бути мусульманська «умма» і навіть іще ближчим – середньовічна західноєвропейська Pax Christiana. Фундаментальна відмінність, однак,
між нею та Slavia Orthodoxa полягає в тому, що Pax Christiana не
була одержавлена/націоналізована жодною європейською нацією і
жодна національна ідентичність у модерній Європі не ототожнилася примордіально із Pax Christiana і не сакралізувалась уявно
через таке ототожнення.
Тим часом у Росії таке злиття конфесійної («сакральної»)
спільноти з державно-політичним організмом витворило архаїчні
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лояльності та ідентичності, які істотно ускладнюють або й унеможливлюють засвоєння новочасних цінностей та творення модерних
інституцій. Не випадково сьогоднішні російські консерватори
шукають зближення із найбільш реакційними, антимодерними й
антизахідними силами у Європі та світі, декларуючи свою більшу
спорідненість з ісламською традицією, аніж із західним лібералізмом. «У мусульманській та православній традиції, – стверджує вже
згадуваний Алєксандр Дуґін, – майже все збігається. Ми так само
відкидаємо специфічні аспекти секулярної, західноєвропейської,
індивідуалістичної концепції прав людини». Йому вторить глава
Російської православної церкви й один із промоторів «русского
мира» патріарх Кіріл: «Є цінності не менш важливі, аніж права
людини. Це віра, моральність, святощі, Батьківщина» [19].
Болісна емансипація
«Києворуський» міф як різновид «винайденої традиції» істотно
гальмує модерний розвиток усіх трьох націй – української, білоруської та російської, котрі його тою чи тою мірою інтерналізували і
тою чи тою мірою намагаються визволитися сьогодні з-під його
деструктивного впливу. Міф посилює – і, своєю чергою, сам
посилюється доволі потужними антизахідними силами, котрі всіляко
підкреслюють засадничу «інакшість» міфологізованої/ есенціалізованої східнослов’янської/ євразійської/ православної цивілізації й
відкидають начебто «невластиві» їй цінності та інституції, включно з
поняттями прав людини, громадянської ідентичності та ліберальнодемократичної національної держави на противагу домодерній
патримоніальній імперії. Православно-східнослов’янська «умма»
виявилася надзвичайно сприятливою для такого відторгнення,
консервуючи натомість домодерні структури, звичаї та інституції.
Понад столітнє протистояння між слов’янофілами й західниками є
лиш частковим відбиттям фундаментальнішого протистояння
цивілізацій та відповідних ідентичностей у новочасній Росії – як і тою
чи тою мірою в новочастій Україні та Білорусі.
Українці, як уже зазначалося, просунулися найдалі з-поміж
усіх трьох східнослов’янських народів у напрямі емансипації
(виокремлення і визволення) від русько-православної «уявленої
спільноти». На це склалося чимало причин, з-поміж яких,
безумовно, найістотнішою є відмінна політична культура, що
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сформувалася, не в останню чергу, під впливом сутнісно
республіканських Речі Посполитої та Гетьманщини, ліберальноконституційної Габсбурзької монархії та непідвладної росіянам аж
до Другої світової війни Галичини [20; 21]. Ця «інакшість»
виявляється, зокрема, у значно вищому, ніж у східнослов’нських
сусідів, рівні політичного плюралізму та рішучішому спротиві
авторитарним тенденціям, котрі вже давно увінчалися у Росії та
Білорусі встановленням «султаністських» режимів, характерних
для більшості постсовєтських країн. Водночас, різний рівень
емансипації з русько-православної «умми» – майже повний на
заході і мінімальний на сході – зумовлює внутрішні тертя в Україні
та її вкрай нерівномірний і непослідовний розвиток.
Сьогоднішня російсько-українська війна, евфемістично названа
«українською кризою», має безліч аспектів, міжнародних і
внутрішніх, серед яких одним із найістотніших є, безумовно, криза
історичної (й інтенсивно міфологізованої) русько-православної спільноти та пов’язаних із нею російської й української ідентичностей. На
відміну від українців, які дедалі рішучіше з цієї світоглядної архаїки
визволяються, конструюючи, натомість, новочасну громадянську
ідентичність європейського типу, росіяни загрозливо просуваються у
протилежному напрямі – в бік православно-панслов’янського фундаменталізму, ідеологічним оформленням якого є путінська концепція
«русского мира».
Запізніле націотворення, яке Україна дедалі виразніше інтерпретує в модерних, конструктивістських термінах, Росія вперто
озвучує в анахронічних категоріях «ґрунту і крові», спільної мови й
культури, православної віри і «традиційних» цінностей [22].
Путінські ідеологи свідомо ігнорують громадянський характер
української нації, накидаючи, натомість, на неї й на цілий світ
архаїчну етнокультурну матрицю, яка забезпечує й легітимізує
існування фікційного «русского мира». Тому що, як зазначає Павєл
Казарін, коментатор московської незалежної «Новой газеты»,
«описувати Україну в політичних категоріях – означає визнавати за
країною вибір тих чи тих цінностей. Тоді доведеться ці самі цінності
порівнювати, і результат може виявитися вкрай неприємний» [23].
Євромайдан і подальша Революція Гідності, як стверджує
український історик Ярослав Грицак, були насамперед револю124
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цією цінностей, а не ідентичностей [24]. Протиставлення, втім,
дещо штучне, бо ж усі ідентичності мають ціннісний вимір, тож
Революція Гідності мала насправді обидва аспекти: вона, звісно,
не була революцією ідентичностей у сенсі ексклюзивному,
етнокультурному, проте була саме такою в сенсі громадянському,
національно-визвольному, антиколоніальному. Іґор Торбаков,
один із авторитетних дослідників російсько-українських взаємин,
слушно зазначає, що поняття ідентичності не зводиться до
«етнічності та/або мови чи до способу пригадування й репрезентування минулого». Воно включає також надзвичайно важливий
«аксіологічний вимір» – «систему цінностей, що її підтримує
певна суспільна група чи все суспільство» [25, c. 185].
Війна, попри її брутальні, моторошні аспекти, створила
парадоксальним чином вікно можливостей для українського уряду зробити, нарешті, те, з чим понад двадцять років інфантильно
або й злочинно зволікали всі попередники – здійснити радикальні
суспільні реформи й консолідувати націю довкола спільної
програми майбутнього. У певному сенсі, вона стала моментом
істини для всього суспільства, поставленого перед потребою
відповісти на питання, від яких воно довший час ухилялося: хто
ми, яку націю будуємо, до якої цивілізації хочемо належати?
Російська агресія, як пише харківський політолог Тетяна Журженко, «каталізувала формування політичної нації. Українська
ідентичність, яка тривалий час асоціювалася з етнічністю, мовою
та історичною пам’яттю, зробилася раптом територіальною та
політичною, а відтак інклюзивною (...) Для російськомовного
міського середнього класу, як і для представників малого й
середнього бізнесу та інтелектуальних еліт на Сході, антидемократичні тенденції сьогоднішньої Росії, її самоізоляція та
дедалі більша ворожість до Заходу полегшили самоідентифікацію
з (потенційно) європейською Україною» [26].
З іншого, однак, боку, ніщо не вказує на готовість Росії концептуально погодитися з українською культурною окремішністю
та політичним суверенітетом, відступивши, таким чином, від
імперської геополітики ХІХ століття на користь новочасних
цінностей та ідентичностей, характерних для століття ХХІ. У
недавньому офіційному Посланні до Федеральних зборів прези125
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дент Путін знову вдався до сумнівних історичних та ідеологічних
маніпуляцій, виправдовуючи окупацію Криму тим, що там буцімто
«розташоване духовне джерело формування багатоликої, проте
монолітної російської нації та централізованої Російської
держави», і доповнюючи відому сталінську дефініцію нації геть
курйозними квазірелігійними, примордіалістськими арґументами:
«Поряд з етнічною близькістю, мовою та спільними елементами
матеріальної культури, спільною, хоча й не окресленою тоді сталими кордонами територією, зачатками спільної господарської
діяльності та владою князя, християнство стало могутньою духовною об’єднавчою силою, яка дозволила включити у формування
єдиної російської нації та створення спільної державності кровно
найрізноманітніші племена й племенні союзи всього обширного
східнослов’янського світу. І саме на цьому духовному ґрунті наші
предки вперше і назавжди усвідомили себе єдиним народом» [27].
Навіть для науковців, не надто обізнаних з відмінностями між
Руссю й Росією, відкриття «єдиної російської нації та спільної
державності» у Х столітті може видатися дещо екстравагантним.
Ще дивовижнішим для фахівців може виявитися відсутність у цих
псевдоісторичних пасажах будь-яких, хоч би й цілком ритуальних,
у совєтському стилі, згадок про Русь як «колиску трьох братніх
народів», не кажучи вже про кримських татарів, котрі у путінській
історіографії, схоже, взагалі ніколи не мали до півострова жодного
стосунку. Як саркастично зауважив американський історик, «це
ніщо інше, як ледь підфарбована давня концепція Москви як
Третього Риму. Божевільна ідея, особливо для ХХІ століття, а
проте є й добра новина: коли диктатори починають шукати
леґітимізації у релігії, це означає, що вони слабкі й потребують
підпорок іззовні» [28].
Підсумовуючи, мусимо визнати, що поведінка російських
владних еліт щодо України є цілком раціональною – проте
виключно в рамках тої абсолютно ірраціональної, глибоко міфологізованої картини світу, яку російські інтелектуали й політики
витворили за останніх кілька століть і в якій Україні разом із
києворуським міфом відведено надзвичайно велике, хоч і цілком
неадекватне місце. Ця міфологічна картина виявилась інтерналізованою, ретрансльованою у, відповідно, цінності та ідентичності не
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лише росіянами, а й більшістю білорусів та значною кількістю
українців. Визволення всіх трьох народів з-під магічної дії цього
ідеологічного симулякру є необхідною умовою їхнього ефективного входження у модерний світ, який передбачає конструювання
громадянських ідентичностей, засвоєння ліберальних антропоцентричних цінностей та творення демократичних, правових
інституцій. Україна після Євромайдану зробила рішучий крок саме
у цьому напрямі, спровокувавши тим самим істеричну реакцію
російських еліт, котрі небезпідставно сприйняли «втрату» України
як загрозу своїй імперській ідентичності. А проте українська
емансипація створює водночас дедалі реальніший шанс і для
росіян визволитися з-під впливу імперських міфів та сформувати
модерну національну ідентичність, сумісну з цінностями та
засадами сучасного цивілізованого світу.
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Ігор Піляєв

ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ НА ДОНБАСІ
ЯК ПРОЯВ ФРАКТАЛЬНОГО ДУАЛІЗМУ
ПОСТРАДЯНСЬКОГО РОЗВИТКУ
У статті здійснено спробу міждисциплінарного наукового
аналізу історичної та цивілізаційно-культурної природи збройного
конфлікту на українському Донбасі крізь призму фрактальної
локалізації історичної парадигми протистояння Заходу і Сходу на
пострадянському просторі.
Ключові слова: фрактальність, парадигма, дихотомія,
європейські цінності, принципи Орди, Україна, Росія, Китай.
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Piliaiev I. The armed conflict in Donbas as manifestation of the
fractal dualism of the post-Soviet development.
The article is an attempt of the interdisciplinary scientific analysis
of the historical, civilizational and cultural nature of the armed conflict
in the Ukrainian Donbass through the prism of the fractal localization
of the East and West confrontation historical paradigm in the postSoviet space.
Keywords: fractal, paradigm, dichotomy, European values,
principles of the Horde, Ukraine, Russia, China.
Структурні шоки в геополітичній, інституційній, соціокультурній та безпековій архітектоніці Східноєвропейського і
загалом Північноєвразійського простору, які вже спостерігалися і
наразі спостерігаються з епіцентром в Україні, гостро розмежували
та поляризували трансформаційні й регіонально-інтеграційні
процеси на зазначених теренах. Проте дихотомія цінностей,
цивілізаційно-культурних та геополітичних устремлінь притаманна
євразійському простору як за визначенням (адже в самій його назві
закладена дихотомія двох різновеликих крил континенту: Європа –
Азія), так і в історичному вимірі принаймні з часів монгольської
навали. Причому така дихотомія класичної Європи (тобто Європи
історичного простору імперії Каролінгів) і класичної Азії, як
екстраполяції великого Китаю, є універсальною властивістю
Східно-Європейського простору на макрорегіональному, національному, регіональному, субрегіональному та місцевому рівнях.
Отже, метою нашої статті є міждисциплінарний науковий
аналіз історичної та цивілізаційно-культурної природи збройного
конфлікту на українському Донбасі в світлі останніх досягнень
синергетики та соціогуманітарних наук, зокрема, світ-системної
теорії, універсальної історії та кліодинаміки.
Концепція статті ґрунтується на працях теоретиків світсистемної теорії (Ф.Бродель, І.Валлерстайн, А.Гундер Франк,
А. Коротаєв), моделювання циклічної динаміки соціальних
процесів (М. Кондратьєв, Дж. Аррігі, В. Пантін, Л. Бадалян,
В. Криворотов, С. Капиця), синергетики (С. Капиця, С. Курдюмов, Г. Малинецький), універсальної історії (Д. Крістіан),
кліодинаміки (П. Турчин), соціоприродничої історії (Е. Кульпін),
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сучасних дослідників аксіологічної дихотомії «Захід – Схід» та
східної природи московсько-російської державності (О. Ахієзер,
Л. Гумільов, С. Гавров, С. Каспе, Е. Кульпін, А. Кудряченко,
М. Михальченко, О. Янов та ін.), новаторських працях останнього
часу щодо нелінійної динаміки та фрактальних закономірностей
історичного процесу (І. Єфімчук, В. Афанасьєва, К. Кочелаєвська,
А. Лазерсон).
В останній третині ХХ століття синергетикою були відкриті
топологічно нетривіальні об’єкти (т. зв. дивні атрактори), що
радикально змінюють звичні уявлення про простір. Кожен із цих
об’єктів є нерегулярною, самоподібною структурою, малі частини
якої в довільному збільшенні є подібними до неї самої. Такі об’єкти
були названі фракталами (лат. fractus – подрібнений, дробовий), а
їх нетривіальна топологічна властивість – фрактальністю. Наприкінці ХХ століття в результаті міждисциплінарного дослідницького
буму стало ясно, що універсальність є загальною властивістю
просторових об’єктів, а фрактали є типовими для природи та
соціуму. Фрактальну структуру мають макрокосм (зіркові кластери,
галактики, всесвіт) і мікрокосм (всі макромолекули, геном людини,
структура ДНК1, води, світла, звуку, електромагнітних хвиль тощо).
Фрактальність тотожна існуванню масштабної просторової
інваріантності: частина будь-якого фракталу повторює ціле з деяким
коефіцієнтом подібності [1]. Це стосується, в тому числі, і простору
людської діяльності: соціального, економічного, історичного, геополітичного, культурного тощо.
Як зазначає в ґрунтовній академічній статті «Фрактальність
історії» І. Єфімчук: «[…] просторово-часова фрактальність
історичного процесу в цілому – правило, а не виняток і відстежується на всій його довжині саме внаслідок єдності, спільності
закономірностей розвитку, що лежать в основі циклічної динаміки
соціуму» [2, c. 149]. Отже, знання особливостей мережевої
структури соціальних, зокрема історико- та політико-аксіологічних
фракталів, виявляється не лише теоретично важливим, але й
практично необхідним. Постмодерній епосі притаманна наростаюча фрактальність віртуальних культурних феноменів, якими
1

Фрактальна укладка ДНК у хромосомах була доказана лише в 2005 році.
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сповнена суспільна свідомість (міфи, архетипи, релігійні, моральні,
політичні, наукові ідеї, цінності, соціальні проекти тощо) з її
новими, прискореними формами приватно-ціннісної скороминущості. Звідси випливає можливість активного конструктивістського переформатування соціального простору через актуалізацію
чи виключення тих чи інших аксіологічних, ідейно- та політикокультурних образів, архетипів, кодів, міфологем тощо. Розуміння
цього дозволяє вибудовувати та реалізовувати звитяжну стратегію
та практику поведінки в інформаційній війні, що є однією з
найважливіших, визначальних складових постмодерної гібридної
війни, яка в 2014 р. розпочата на теренах України.
Ми висунули та обґрунтували гіпотезу про фрактальну
природу трансформаційних процесів на пострадянському просторі, яка виходить із самоподібності процесів, зокрема конфліктів,
що розгортаються на континентальному, міжнародно-регіональному, національному, внутрішньо-національно-регіональному та локальному рівнях, їх обумовленості певною ієрархічно
організованою історичною парадигмою, що торує розвиток
зазначеного геополітичного простору, істотною мірою впливаючи
на його конфігурацію та динаміку [3, С. 83–85].
На наш погляд, збройний конфлікт на Донбасі є фрактальною
локалізацією історичної парадигми протистояння Заходу і Сходу,
що в аксіологічному та цивілізаційно-культурному вимірі принаймні останніх двох з половиною тисячоліть виражене в дихотомії «Європа – Китай», а протягом Нової історії – «Євроатлантична
спільнота – Євразійська спільнота, як екстраполяція Великого
Китаю» (сьогодні інституціоналізованого в рамках ШОС), що
породжує гібридні за природою євразійські синтези «історичної
Росії» та «русского мира».
Розглянемо історико-ієрархічний зріз зазначеної фрактальної
парадигми в контексті генези та розбудови української державності.
Як відомо, монгольська навала на Русь у середині ХІІІ
сторіччя, що живилася не лише найсучаснішими озброєннями, а й
технологіями управління великими зовнішніми просторами,
країнами та народами, запозиченими з підкореного монголами
Китаю, призвела до поділу Русі між Ордою і Європою.
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Території Київської Русі після її розпаду упродовж століть
акумулювалися навколо гостро конфліктуючих центрів: умовно
європейського (Галицько-Волинська Русь, Велике князівство
Литовське, Польща, Річ Посполита, Австрія, Австро-Угорщина, знову Польща) та євразійського (Володимиро-Суздальська Русь, Велике
князівство Московське, Російське царство, Російська імперія). Лише
нетривалий історичний період – в 1939–1941 та 1944–1991 роках –
ці центри знаходилися у форматі єдиної держави – СРСР,
фрактальна дихотомія в якому простежувалася з макрорівня (цивілізаційний контраст між західними республіками: Прибалтики,
Білорусі, України, Молдови і східними республіками Центральної
Азії, а всередині РРФСР – між «Інгерманландією» (СанктПетербург, Ленінградська, Новгородська, Псковська, Архангельська
області, Карелія) та євразійськими регіонами Поволжя, Північного
Кавказу, Уралу, Сибіру, Даурії) до субрегіонального і навіть
локального рівня (етнокультурний та аксіологічний контраст між
слобожанськими районами Донеччини й Луганщини та їх
мобілізаційно індустріалізованими районами, що наразі виступили
базою «ДНР» та «ЛНР»). Таким чином, протягом понад сім століть
після монгольської навали спостерігаємо не лише цивілізаційнокультурну та геополітичну альтернативність, біполярність, а й чітку
фрактальність історичного та етнокультурного розвитку простору
колишньої давньоруської держави: Русь Західна – Русь Східна,
український етногенез на західноруських землях держав Центральної Європи – український етногенез на теренах Російської імперії,
радянський Захід – радянський Схід, Україна – Росія, Правобережна
Україна – Лівобережна Україна, слобожанський Донбас – мобілізаційно індустріалізований Донбас).
Варто зазначити, що лінія зіткнення ворогуючих сторін на
Донбасі, що згадується Мінським меморандумом від 19 вересня
2014 року в контексті взаємного відводу важких озброєнь, має
історичні паралелі з лінією розмежування територій Слобідської
України, Кальміуської паланки Війська Запорозького періоду
Нової Січі, з одного боку, і Війська Донського, з іншого, що склалася на середину XVIII ст., зокрема, після указу російського уряду
від 30 квітня 1746 року. При цьому історично початок прибор133
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канню донців і реорганізації їх самостійних вольностей на керовані
Кремлем свободи та привілеї (порівняно з іншими «царевими
слугами») поклала грамота царя Івана IV Грозного від 3 січня 1570
року, яка пов’язала Донщину з Московською державою на
противагу відносинам козаків із польським королем. Таким чином,
спостерігаємо, як фрактальна дихотомія цінностей та геополітичних орієнтацій на широкому степовому просторі проживання
козацтва між Дністром та Доном з плином історичного часу
набуває інституційного формату у вигляді української та донської
козацьких автономій, які у взаємних відносинах уособлюють на
цьому рівні, тісно перетинаючись у мові, звичаях та культурі,
відповідно крайню східну межу аксіологічно-поведінкової Європи
і крайню західну межу аксіологічно-поведінкової Євразії. Тут
очевидні історичні паралелі з вищезгаданим фрактально-дихотомічним поділом Русі між Ордою і Європою, що втілився в появі та
подальшому загостренні титулярно-світської (король (великий
князь) Русі – великий князь (цар) Русі) та конфесійної дихотомії
(остання, наприклад, у 1461–1589 роках персоніфікувалася як
«Митрополит Київський і всієї Русі – Митрополит Московський і
всієї Русі»). Проте ціннісно-поведінкова дихотомія «Європа –
Євразія» самоподібно й багатократно виявляється далі на нижчих
рівнях, наприклад, в уподобаннях та орієнтаціях козацтва Війська
Запорозького, відповідно, Лівого та Правого берегів Дніпра або, в
межах території Війська Донського – між ареалами проживання (й
системами цінностей) донських козаків та інших корінних
мешканців – калмиків.
Як підкреслює проф. А. Кудряченко, видатні російські філософи, історики, письменники, геополітики (Г.Федотов, М.Бердяєв,
М.Трубецькой, О.Толстой, М.Покровський, Л.Гумільов та ін.)
вважали Московську державу з часів Івана III прямою спадкоємницею не великокняжого Києва, а імперії Чингізідів, що успадкувала
і реалізувала в нових історичних умовах привнесені монголами із
завойованого ними Китаю принципи ефективного управління
великою імперією (причому не власне Китаєм, а саме підкореними
територіями), в якій співмешкали різні народи Східної Європи та
Азії [4]. Відлунням китаєцентризму була система ярликів на Русі,
впроваджена Золотою Ордою.
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Ментально-ціннісна генетика Московської великодержавності
від Орди не змінилася і з виходом на авансцену європейської
політики Російської імперії, що запозичила у Європи безліч
символів та культурних артефактів. Як влучно зазначає відомий
російський філософ та історик Е. Кульпін: «Хоча в сфері технічної,
а потім і всієї культури Петро I «двинув» Росію в Європу, але в
ментальності поставив заслони на цьому шляху» [5, c. 74–75].
Прикметно, однак, що протягом так званого Петербурзького
періоду російської історії, тобто з початку ХVІІІ ст. до 1917 року і,
відповідно, за всю добу існування Російської імперії Росія ніколи,
за винятком короткого періоду невдалої для неї Кримської війни
1853–1855 років, не перебувала в конфронтації практично зі всією
Європою, як це трапилося після силової анексії Криму в 2014 р.
Така конфронтація була характерна для більшовицької Росії в
період 1918–1924 років, тобто до хвилі дипломатичного визнання
радянського уряду західними державами. Адже, наприклад, у добу
холодної війни конфронтація мала місце між Західною та Східною
Європою, а не між інтегрованою Європою і Росією.
У Росії сьогодні логіка феодально-імперських засад постординсько-пострадянської культурно-цивілізаційної системи зумовлює
«переведення всіх дискусій
з суспільством на мову спецслужб та
армійського спецназу» [6, с. 271]. Кремль більше не стурбований
збереженням фасаду «європейських цінностей» щодо дій на пострадянському просторі (наприклад, колишній директор ФСБ, а нині
секретар Ради безпеки Росії М. Патрушов у своєму недавньому
інтерв’ю «Російській газеті» відверто відзначає: «[…] В Україні було
вирощено ціле покоління, абсолютно отруєне ненавистю до Росії і
міфологією «європейських цінностей» (виділено мною – І.П.)» [7].
Отже, російська «модернізація» наповнюється чіткими ординськоімперськими смислами і відтепер буде спиратися на ресурсну
самодостатність російсько-євразійського простору з жорстко авторитарною державною ідеологією та елементами економіки мобілізаційного типу.
Збройний конфлікт на Донбасі яскраво висвітлив, що, як
наголошував Л. Гумільов, спільність або схожість культурної традиції, спадковості, тяглості певних меморіально-музейних форм аж
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ніяк не визначає єдності поведінки живих людей, яка підтримується їх пасіонарністю, що яскраво засвідчила протилежність
моделей поведінки та цінностей Московії та Великого Новгорода
ХV ст. [8, c. 377]. Отже, висновок про те, що спільне культурне
надбання можуть мати зовсім різні етноси (суперетноси) з різними,
навіть діаметрально протилежними, системами цінностей та
моделями поведінки, є важливим не лише для усвідомлення
принципово різних моделей поведінки під час Майдану переважно
російськомовних (й, відповідно, російськокультурних) Києва і
Дніпропетровська, з одного боку, і Севастополя, Сімферополя або
Луганська, з іншого. Те саме стосується і принципової різниці між
моделями поведінки Російської імперії, сталінського СРСР і
путінської Російської Федерації, в освітній та культурний фундамент яких було покладено давньоруську та класичну російську
літературу (з відповідними архетипами).
В історичному дискурсі щодо цивілізаційно-культурної спадщини Русі сучасна Російська Федерація, по суті, виступає багатонаціональною, євразійською, імперською альтернативою проекту
національної, європейської, демократичної Русі-України. Тут варто
згадати стрижневу ідею В’ячеслава Липинського: «(...) основною
ріжницею України від Москви єсть не мова, не плем’я, не віра і не
апетит селянина на земельку панську – одним словом, не всі ознаки
культурно-національні і не гасла соціяльні – а инший, витворений
віками устрій політичний, инший (…) метод організації правлячої
верстви, инше взаємовідношення верхів і низів, держави і громадянства – тих, що правлять, до тих, ким правлять» [9, c. 460]
(збережено правопис оригіналу – І.П.).
На нашу думку, цей фрактальний дуалізм (дихотомія) цінностей
онтологічних, моральних, політичних, геополітичних орієнтацій буде наростати, причому як між Україною та Росією, так і всередині
Росії. Завдання влади та громадянського суспільства в Україні –
недопущення подальшої фракталізації зазначеної дихотомії в
Україні, зґуртування суспільства та української політичної нації
навколо європейських цінностей Київської Русі-України.
Таким чином, у культурно-історичному контексті глибинною
суттю війни на Донбасі є дихотомія історичного розвитку Русі після
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її розділу між Ордою і Європою та зумовлена цим історична
боротьба за Руську спадщину: чи буде вона монополізована Московською, Євразійською Руссю, чи Русь-Україна, що тяжіє до традицій
та цінностей Центральної Європи і яка в геополітичному плані
зникла в період 1944–1991 рр., будучи поглинутою Радянським
Союзом, але в 1991 р. постала вже в суверенно-державницькому
форматі, устоїть перед системними викликами сучасності і виступить в тривалій історичній перспективі цивілізаційно-культурною та
аксіологічною альтернативою імперській Москві.
Врахування вищезазначеної історичної парадигми в практичних
діях української влади та дипломатії сприятиме як врегулюванню
збройного конфлікту та відновленню мирного життя на Донбасі, так
і профілактиці конфліктогенних загроз в інших регіонах України.
Для запобігання та профілактики громадянських конфліктів у
різних регіонах України, водночас усвідомлюючи визначальний
фактор зовнішньої агресії в подіях у Криму та на Донбасі, вбачається за доцільне побудова, на основі історичних, соціологічних,
політологічних даних, регіональних та локальних моделей зазначеної фрактальної дихотомії європейських та евразійських цінностей,
конкретних параметрів та пропорцій їх реалізації та віртуалізації,
визначення напрямів та сили планованих інформаційно-політичних
та соціально-психологічних впливів у різних регіонах, містах та
районах України з метою актуалізації та посилення перших (європейських) та нейтралізації других (євразійських).
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Юрій Свідлов

ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ВІЙСКОВОГО ПРОТИСТОЯННЯ
(МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)
У статті зроблена спроба розглянути проблему національної
безпеки в річищі теорії систем Н. Лумана. Доведено, що за допомогою основних понять цієї теорії можна суттєво прояснити та
уточнити базові категорії теорії національної безпеки (виклик,
ризик, загроза, небезпека) та продемонструвати їх евристичний
потенціал для практичних рекомендацій у складній для України
поточній ситуації.
Ключові слова: теорія систем, самоорганізація, повторний
вхід, структурний співзв’язок, виклик, ризик, загроза.
Svidlov Yu. Ukraine’s national security problem in the
confrontation viyskovoho (Methodological Aspects).
In the article it is made an attempt to analyze the problem of
national security using the theory of social systems of N.Luman. It is
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proved, that with the help of this theory it is possible to elucidate and
precise the basic categories of the national security (challenge, risk,
threat, danger) and to demonstrate their heuristic potential for
practical recommendations in the complicated situation for Ukraine.
Keywords: the theory of systems, self-organisation, re-entry,
structure inter-connection, challenge, risk, danger.
Анексія Криму та події на Сході України як ніколи актуалізували перед науковцями, політиками та військовими завдання
розробити теорію національної безпеки, яка б не тільки відповідала
високим академічним стандартам, але й сприяла втіленню напрацьованих результатів безпосередньо в практику військовополітичного життя країни.
Ми не можемо сказати, що теорія національної безпеки загалом
та національної безпеки України зокрема є принципово новою та
такою, яка не вивчалася раніше. Варто згадати, що значний внесок в
її розробку зробили такі українські вчені, як А. Гончаренко,
О. Бодрук та А. Лисицин. Вони були першими науковцями, які
фундаментально поставили цю проблему на порядок денний
перед українською науково-політичною спільнотою. В подальшому до розробки цієї проблеми долучився В. Богданович,
А. Мачинський [1] та багато інших науковців [2].
Унаслідок цієї наполегливої праці Україна у 1997 році отримала добре відпрацьований для свого часу державний документ –
«Концепцію національної безпеки України». Однак це не означає,
що зазначені здобутки вичерпали увесь перелік проблем, які стоять
перед сучасним безпекознавством. Теоретичні дослідження в цій
галузі бурхливо розвиваються, та теорія «національної безпеки»
набула ознак самостійної академічної дисципліни. (Скажімо, у
США ця проблематика стала центральною у дослідницькій діяльності школи стратегічного аналізу в загальній теорії міжнародних
відносин. Таке ставлення має стати прикладом того, як виклики
часу спонукають до постійного корегування методологічної бази
для аналізу національної безпеки. (Про це, зокрема, говорилося у
колективній статті «Громадянський контроль та система національної безпеки України» [3]).
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Як ми вже зазначали, після подій у Криму та на Сході України
стає нагальною та невідкладною потребою відповідність теорії
національної безпеки відповідати викликам часу. І це стосується,
насамперед, методологічної бази для побудови такої поглибленої
теорії. На наше глибоке переконання, використання апарату теорії
систем здатне надати як міцну теоретичну базу, так і розширити
можливості його практичного застосування в безпековій політиці
держави. Інакше кажучи, цей апарат несе величезні евристичні
можливості, які, незважаючи на те, що теорія систем уже застосовувалася в сучасному безпекознавстві, є далеко невичерпаними.
В чому полягає причина того, що системні дослідження також є
досить маргінальними у безпекознавчих дослідженнях? На наш
погляд, вона полягає в тому, що в них використовується поняття
«системи» без чіткого апарату теорії систем, внаслідок чого «система» виступає скоріш метафорою та самоочевидністю, ніж
дійсним інструментом наукового аналізу.
Друга причина полягає в тому, що є декілька теорій систем (у
тому числі у суспільних науках), і кожен дослідник, який використовує апарат цих теорій, постає перед проблемою вибору принагідної теорії. Наприклад, у системних категоріях мислив такий
соціальний філософ, як Е. Гідденс [4], ними оперував класик
соціології Т. Парсонс [5], на них стоїть концепція «світ-системи»
І. Валерстайна [6]. І, повторюємо, виникає питання, яка з них
найбільш повно відповідає потребам теорії національної безпеки?
На наше переконання, такою теорією є теорія Матурани [7] та
Н. Лумана [8], за допомогою якої ми можемо зрозуміти як
сутність суспільно-політичної системи, так і критерії її безпеки.
(Оскільки німецький дослідник взяв за основи системні розробки
колумбійського біолога, то цей різновид системної теорії
називають теорією Матурани-Лумана).
Чим ця теорія принципово відрізняється від інших теорій
соціальних систем? Щоб зрозуміти це, дуже стисло викладемо
основні 17 її понять.
А. «Аутопойезис» та «самоорганізація». Зазначені категорії
передбачають, по-перше, автономію системи від зовнішнього світу,
а по-друге – створення системи тільки за рахунок власних операцій.
[8, с. 113]. На перший погляд, це – абстрактне положення,
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релевантне для будь-якої системи (від живої клітини – до держави).
І тому виникає питання щодо його застосування відносно нашого
об’єкта – «суспільного Цілого» (у випадку України – «національної
держави») та яким чином можна його застосувати так, щоб
запобігти тривіальності та очевидності? Щоб пояснити це, доцільно
ще раз акцентувати автономію системи від «навколишнього світу».
Ця автономія не означає, що система аж ніяк не взаємодіє з цим
світом. Так, клітина залежить від організму, а останній – долучений
до системи обмінів з навколишнім середовищем. Однак при цьому
це середовище не може створити систему, яка буде функціонувати
тільки за умов наявності «власних операцій». Наприклад, природне
довкілля може змінюватися, але вид (чи то динозавр, чи заєць)
залишається тим самим. Єдине, що може навколишній світ –
створити такі умови, за яких «система» не зможе функціонувати,
тобто зруйнувати її.
Так загинули вже згадані динозаври, так загинули стародавні
імперії, так під загрозою вимирання і зараз перебувають цілі види
тварин і так розпалися держави з неефективними тоталітарними
режимами. На жаль, болісний приклад значущості ролі самоорганізації та аутопойезису являє собою Україна, яка навіть за умов
державної незалежності не змогла повністю відокремитися від
Росії (яка в цьому випадку відіграє роль «зовнішнього світу») та
залишалася в певному симбіотичному зв’язку з нею, даючи їй
можливість визначати внутрішні процеси. І завдяки цьому факту
нині Україна зупинилася на межі не тільки втрати своєї території,
але й на межі небезпеки знищення своєї державності.
Б. Повторний вхід. Наступною категорією є категорія «повторного входу», яка теж має цілком конкретні прояви у функціонуванні
суспільних систем та такої системи, як «національна держава».
Нагадаймо, що ця категорія фіксує динамічні аспекти буття системи,
суть яких полягає у постійному відтворенні відмінності між системою та зовнішнім світом. На перший погляд, може здатися, що і ця
категорія мало що дає, порівняно з категоріями «аутопойезису» чи
«самоорганізації», однак часовий вимір нам важливий для зрозуміння того, що система не може перебувати у стаціонарному стані.
Вона повинна постійно відтворювати свою системність, незважаючи
на виклики «зовнішнього світу». Причому не просто відтворювати,
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але й еволюціонувати в бік більш гнучкої та складної диференціації
своїх функцій. Але може статися і так, що цей виклик може бути
занадто складним, і в якийсь момент система не зможе відтворити
базову відмінність між собою та навколишнім світом і загине.
(Описана ситуація чітко прописана в «цивілізаційній»
концепції англійського історика Арнольда Тойнбі, яка просякнута
системними інтуїціями. Так, виклик належить до навколишнього
світу. А «відповідь» – практично дублює категорію «повторного
входу». Якщо виклик є занадто складним та потужним, то відповідь не призводить до повторного відтворення системи і вона гине.
Як історик, Тойнбі проілюстрував цей принцип на багатому
емпіричному матеріалі. І хоча його побудови здавалися багатьом
ученим суто спекулятивними конструкціями, ми вважаємо їх
цікавими та точними системними побудовами [9]).
В. Структурний співзв’язок. Ця категорія виступає як категорія «структурного співзв’язку», яка фіксує спосіб, за допомогою
якого система здатна взаємодіяти з навколишнім середовищем,
зберігаючи свою системну єдність та системні операції. Знову ж
таки, для ілюстрації цієї категорії ми можемо навести приклад
А. Тойнбі. Як ми щойно казали, термін «виклик» означає вплив
середовища на діяльність системи. А структурний співзв’язок –
входить у «відповідь» як показник тієї міри, за умов порушення
якої система нездатна виконати операцію «повторного входу» і їй
загрожує знищення. Наприклад, держава може втрачати частини
своєї території (як Україна втратила Крим та частину Донбасу), але
при цьому вона ще здатна функціонувати як цілісна система (тобто
діє фільтр «структурного співзв’язку»). Однак існує небезпека, що
за таких умов впливу «зовнішнього середовища» може настати
момент, коли «структурний співзв’язок» руйнується, операція
«повторного входу» не виконується (а це веде до блокування принципів «аутопойезису» та «самоорганізації»). Система припиняє
своє автономне існування, і держава зникає.
Після викладення основ системної теорії та нашої корекції
положень її найбільш розробленого різновиду Матурани-Лумана в
річищі наших завдань виникає питання про те, наскільки вироблений апарат цієї теорії здатний бути застосованим для розуміння
сутності «національної безпеки».
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Для того, щоб уяснити це, наведемо наше робоче визначення
національної безпеки в річищі даної теорії систем, яке полягає у
наступному: «Безпекою» для будь-якої Системи можна вважати такий набір параметрів та такий режим їх взаємодії, за
умов якого вона здатна відтворювати свої власні операції та
забезпечувати своє функціонування як Системи».
Наведене визначення є справедливим не тільки для технічних
чи біологічних систем, але й для систем соціальних. І, передусім,
для цілісних державно-політичних та соціальних організмів. Про
які параметри йде мова і що забезпечує роботу такого системного
організму, як «національна держава»? І знову ж таки, що принципово нового нам може дати системна теорія, крім повтору про
значущість такого поняття, як «територіальна цілісність» та про
«стабільність», як корелят оптимального режиму функціонування
системи даного типу? Перед тим, як відповісти на ці питання,
згадаймо, які складові входять до системи під назвою «національна
держава» і чим це державне утворення відрізняється від інших
типів держав? Якщо розмірковувати дуже стисло, то майже в
марксистському ключі з деякими уточненнями можна сформулювати такі чотири складові: тип економічного виробництва
(ринково-капіталістичний) – соціально-політична інфраструктура,
корелятивна цьому типу (класова організація суспільства) – основний регулятор відносин між суспільними групами-класами
(феномен права як рівності перед законом) – тип політичного
режиму (переважно демократія парламентського типу) – тип ідентичності (поява «Нації» як ідеального суб’єкта та «національної
ідентичності», вищої за будь-яку класову-групову форму
ідентифікації) – визнання території держави як території проживання «національної спільноти» та суверенітету над цією
територією, що дає підстави використати назву «національна
держава» або «держава-нація».
Ми взяли за взірець саме «національну державу», тому що саме
таку форму державного устрою намагаються сформувати в Україні.
І якими б банальними та самоочевидними не були згадані складові,
можна легко показати, по-перше, що їхнє врахування дозволить
визначити «формулу» національної безпеки, а по-друге що існують
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інші моделі суспільно-політичних систем («організмів»), які матимуть свою формулу «безпеки», що за наявністю деяких спільних
місць суттєво відрізняється від аналогічної формули «національної
держави». Після констатації цих досить відомих речей дуже стисло
розглянемо, як діють системні категорії в даній формі «суспільнополітичної системи» та які наслідки в сфері формування відповідної
«моделі безпеки» вони матимуть.
Згадуючи, що наша дефініція «національної безпеки» полягає
в тому, що «національна безпека» є станом, за умов якого система
здатна виконувати свої функції та забезпечувати власне відтворення, ми можемо дати дещо незвичну інтерпретацію загальновідомим
категоріям національної безпеки. Стисло нагадаємо їх.
А. Стабільність. У термінах системної теорії категорія «стабільності» є однією з найфундаментальніших, оскільки характеризує безперебійну роботу системи, той факт, що всі власні
операції системи виконуються і система постійно відтворює себе в
своїй автономії від впливів довкілля. Використовуючи цю категорію в безпекознавстві, треба усвідомлювати, що вона торкається
функціонування системи як Цілого та досить опосередковано
включає в себе такі ідеологізовані уявлення, як зміна влади,
народні протестні рухи тощо. Для того, щоб переконатися в цьому,
достатньо подивитися на функціонування суспільних систем
сучасних західних держав, де антивладні масові виступи є нормою
повсякденного життя. І тим не менш, вони можуть у кращому разі
примусити правлячий уряд піти у відставку, але вони залишають
систему непохитною. (Так було навіть за умов революції 1968 року
у Франції, так було під час масових виступів арабського населення
у тій же Франції декілька років тому).
Б. Суверенітет. Як ми вже говорили, для теорії суспільних
систем та «національної держави» як різновиду таких систем
поняття «суверенітету» є тотожним автономії від впливів довкілля,
тобто суверенітет є принцип, за яким державне утворення відділяє
себе від навколишнього світу та заявляє право системи керуватися
виключно «власними операціями». Важливість описаної функції
полягає у тому, що концепт «суверенітету» є одним з засадничих і
в теорії національної безпеки, оскільки загроза суверенітету
означає загрозу функціонування всієї системи. Відмінність між
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категоріями «стабільності» та «суверенітету» в теорії суспільної
системи в тому, що принцип суверенітету діє на межі «система/
навколишній світ» і тому безпосередньо стосується відношення до
принципу «структурного співзв’язку», хоча, повторюємо, всі
принципи системної теорії настільки взаємозв’язані між собою, що
відділити їх ми можемо лише в абстракції. (Нагадаймо, що цей
принцип формує «фільтр», який припускає тільки такі впливи
довкілля, які не порушують власні операції системи, відсікаючи
інші впливи).
Щодо категорії «стабільності», то вона акцентує, в основному, принцип «повторного входу» або відтворення системи в
своїй системній якості. І тому загроза стабільності сприймається як
така, що йде зсередини, в той час як загроза суверенітету
надходить, як правило, ззовні.
В. Територіальна цілісність. Ця категорія тісно пов’язана з
категорією суверенітету, оскільки також фіксує кордони між
системою та зовнішнім світом. Втрата територіальної цілісності є
водночас втратою суверенітету, хоча і втратою частковою, оскільки
втрата частини території (або внаслідок сепаратистського руху, або
як наслідок анексії з боку іншої держави), завдаючи системі
сильного удару, може і не зруйнувати її, зберігаючи суверенітет за
рештою території. Так, наприклад, Україна втратила частину своєї
території у вигляді Криму через зовнішню агресію. Це був удар по її
територіальної цілісності, але такий, який ніс безпосередню загрозу
українській державності. Фактична втрата суверенітету над
регіонами Донбасу є загрозою втрати цих територіальних анклавів,
посилює ризики для української державності та формує більш серйозні проблеми для національної безпеки країни. Подальша втрата
територій може стати фатальною для долі незалежної України, про
що, до речі, публічно казав екс-очільник НАТО, генерал Уеслі
Кларк. (Зокрема, він вважав, що межею, за которою держава може
припинити своє існування, може бути втрата Дніпропетровської,
Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей).
Важливість цієї категорії для діяльності системи також зумовлює її
важливість і для теорії «національної безпеки».
Г. Національні інтереси. Цю категорію ми можемо вважати
як категорію вторинно-ідеологічного осмислення необхідності збе145
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реження системного Цілого за будь-яку ціну. Чому ми вживаємо
термін «ідеологічний» стосовно категорії «національні інтереси»?
Більш докладно ми говорили про це на початку цього розділу, де
фіксували певну відносність та змінність розуміння «національних
інтересів» залежності від ідеологічних стандартів ученого чи
політика. Однак, незважаючи на змінну природу національних
інтересів, ця категорія фіксує певні об’єктивні реалії, незалежні
від суб’єктивних уподобань теоретиків та безпосередніх акторів
політичного процесу.
І якщо висловитися досить стисло, то вони полягають у тому,
щоб всі компоненти суспільної системи під назвою «національна
держава» працювали як бездоганний механізм, щоб жодний з
принципів, проаналізованих вище, від яких залежить постійне
відтворення системи, передусім принципи «повторного входу» та
«структурного спів-зв’язку», не надавав зброю. Що стосується
останніх, то вони, як ми щойно зазначали, зв’язані з суверенітетом
та територіальною цілісністю, і очевидним є те, що всі фактори чи
заходи, які сприяють посиленню можливості втримувати суверенітет та зберігати територіальну цілісність, автоматично належать
до сфери національних інтересів країни, незалежно від того, що
про це думають політики та як вони тлумачать цю категорію.
(Люди можуть помилятися, але система – не помиляється ніколи!).
Д. Національна ідентичність. На відміну від вищезгаданих
категорій «національна ідентичність» не фігурує в числі найбільш
фундаментальних проблем національної безпеки. Однак подібна
недооцінка є абсолютно помилковою, враховуючи ту роль, яку
відіграє національна ідентичність у національній державі. Без такої
ідентичності суспільна система під назвою «національна держава»
є нежиттєздатною. Відсутність тієї чи іншої моделі нації як
ідеальної спільноти та носія суверенітету перетворюють населення
держави на конгломерат різних етнічних спільнот, що, в свою
чергу, посилює небезпеку сепаратистських рухів та втрату «територіальної цілісності».
Вибух сепаратистських рухів у країнах без чіткої національної ідентичності основного населення, наявність компактного
проживання великої за кількістю етнічної групи, що відрізняється
від домінуючого етносу – все це закладає бомбу для територіальної
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цілісності держави та становить загрозу для її системного Цілого.
Так, уже давно намагається здобути власну державність французька провінція Канади Квебек, серйозну заявку на це зробила
Каталонія, яка перебуває в складі Іспанії (неформальний
референдум підтвердив намір відділитися), пройшов референдум у
Шотландії (який, однак, закінчився перемогою прихильників
єдності Великобританії). Великою проблемою є небезпека розпаду
Бельгії, де не склалася національна єдність з двох домінуючих
етніко-культурних груп – фламандців (носіїв голландської мови,
які орієнтуються на Нідерланди) та валлонів (франкомовних, які
орієнтуються на Францію). Наведені приклади (а їх є набагато
більше) чітко демонструють значущість загальнонаціональної ідентичності населення держави для її функціонування як суспільної
системи. Збій цього компонента призводить до загроз системній
цілісності та викликає перспективу розпаду зазначеної системи.
Таким чином, ми розглянули ті складові національної безпеки, які
найбільш часто аналізуються теоретиками та входять в обов’язковий «пакет» визначень національної безпеки. Наша експлікація
усталених понять та характеристик стану безпеки дозволяє з
позицій системної теорії виробити «Третій шлях» розгляду їх
статусу як опис параметрів функціонування суспільної системи, в
які органічно входять «об’єктивні» та «ідеологізовані» складові.
Таке органічне поєднання є результатом того, що у функціонування системи органічно входить «людський фактор». (Як
відомо, Н. Луман акцентував важливість образу Спостерігача,
тобто той факт, що ідеологічний «опис» системи є елементом
функціонування цієї системи). Так, наприклад, такі характеристики, як «стабільність», «суверенітет» та «територіальна цілісність» є
більш «об’єктивними», а «національні інтереси» чи «національна
ідентичність» – характеристиками вторинно-ідеологізованими.
Однак обидві групи становлять найважливіші компоненти такої
суспільної системи, як «національна держава», без урахування
яких неможливо описати стан системи з точки зору її безпеки.
Завершуючи наш розгляд, вважаємо за доцільне надати
стислий опис основних «впливів» з боку «довкілля», системної
теорії, які також фігурують майже у всіх теоріях безпеки та які
усвідомлюються як негативні для безпеки фактори.
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А. Виклик. Ми вже згадували теорію «виклику» та «відповіді»
А. Тойнбі і кваліфікували її як досить вдалу безпекову теорію, хоча
сам англійський історик не акцентував свій цивілізаційний підхід як
таку теорію. Розглядаючи концепт «виклику» з точки зору теорії
суспільних систем, зазначимо, що під «викликом» слід розуміти
такий вплив «довкілля», який стимулює діяльність основних операцій системи, особливо тих, які відповідають за «повторний вхід» та
«структурний співзв’язок». Якщо система життєздатна, то «відповіддю» на «виклик» виступає її еволюція у бік подальшої диференціації її функцій та їх удосконалення.
Б. Ризик. Під «ризиком» можна розуміти такий «виклик»,
який зменшує шанси на конструктивну відповідь у бік удосконалення системи. В ситуації ризиків для державного утворення
відповідь може бути націлена на просте збереження системи або
навіть її суттєве спрощення.
В. Загроза. Нарешті, «загрозою» можна вважати таку ступінь
ризику, яка ставить під питання саме функціонування системи. Як
ми пам’ятаємо, в теорії систем Н. Лумана, «довкілля» не може
створити систему, але за певних умов воно здатне її знищити.
Отже, «загроза» означає перспективу такого знищення, і численні
приклади з роботи того ж А. Тойнбі демонструють відсутність
адекватної відповіді в такій ситуації і зникнення системи.
Як ми вже згадували з книги Тойнбі, можна знайти безліч
прикладів, які підтверджують системну теорію Н. Лумана та
модель безпеки, яка вибудовується на основі цієї теорії. Серед
великої кількості прикладів наведемо лише один, який ілюструє
наші міркування. Йдеться про стародавні грецькі міста-держави,
перед якими виник виклик – нестача продуктів харчування. Це був
серйозний виклик для безпеки цих міні-держав, і вельми цікаво, як
вони на нього реагували. Відповідь таких держав, як Халкіда, була
такою, що вони розширили колонізацію заморських територій,
розвиваючи мореплавання. Спарта відповіла проектом підкорення
сусідніх територій, наслідком якого стала тотальна мілітаризація
суспільної системи. Нарешті, Афіни відповіли проектом розвитку
сільського господарства та ремесел, заохочуванням торгівлі,
модернізацією політичних інститутів, розвитком демократії як
засобу залучення до активного політичного життя різних верств
афінського населення.
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Як ми можемо охарактеризувати зазначений набір «відповідей»? Очевидно, що відповідь Афін була найбільш творчою,
сприяла системній диференціації афінського суспільства та їх
політичної системи. Тому продовольча криза для них залишилася
на рівні саме виклику. «Відповідь» Халкіди була не настільки,
всебічною, але в її рамках також відбувся розвиток однієї галузі –
мореплавання. Що ж до Спарти, то для неї виклик перетворився на
ризик і відповідь призвела не тільки до граничного спрощення
суспільно-політичної системи, але й до історичного глухого кута,
повної стагнації мілітаризованої економіки та політичного життя.
Наведені характеристики можуть кваліфікуватися як суб’єктивні чи занадто смакові, як такі, що можуть бути змінені чи
доповнювані іншими характеристиками. Однак наша спрощена
типологія може бути використана для зручного та практичного
опису впливів довкілля на функціонування системи з точки зору
чіткої теорії, і ми це продемонструємо в наших наступних роботах.
_______________________________
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Тетяна Бевз

УКРАЇНЦІ І РОСІЯНИ ПІД ПРИЦІЛОМ
РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ
У статті відтворено яскраві приклади поширення російської
пропаганди на українців і росіян через ЗМІ. Особлива увага
приділена телевізійним програмам. Акцентується увага на вплив
пропаганди на підростаюче покоління.
Ключові слова: пропаганда, російська пропаганда, Росія,
Україна, політика.
Bevz T. Ukrainians and Russiansint hesightsof Russian
propaganda.
The article reproduced striking examples of Russian propaganda
spread in Ukrainian and Russian through the media. Particular
attention is paid to television programs. The attention to the impact on
the promotion of younger generation.
Keywords: propaganda, Russian propaganda, Russia, Ukraine,
politics.
Упродовж останніх років термін «пропаганда» набуває
неабиякої популярності, з одного боку, а з іншого – породжує страх.
Звичними вже стали словосполучення: «російська пропаганда»,
«путінська пропаганда», «інформаційна війна», «пропагандистська
машина», «пропагандистський телеканал» і т. і. Заголовки друкованих та Інтернет-видань теж насичені цими термінами. Для прикладу:
«Путінська пропаганда має фашистські риси» (А. Міхнік, «День»,
17.05.2014), «У Парижі путінська пропаганда більш дієва, ніж у
Кривому Розі» (Б.-А. Леві, «Дзеркало тижня», 21.05.2014.),
«Російські ЗМІ поновили жорстку пропаганду проти України»
(«Українська правда», 26.09.2014 р.), «У НАТО назвали безпрецедентною пропаганду РФ проти України» («Тиждень», 05.12. 2014 р.),
«Представлено річний моніторинг пропаганди РФ: брехня та
інсинуації» («Українська правда», 24.12. 2014 р.) та інші.
Зазначимо, що пропаганда – це будь-яка систематична спроба
впливу на думку чи позицію великої кількості людей. Це певна
форма комунікації, яка спрямована на засвоєння або відкинення
певної інформації задля впливу на організацію, групу, індивіда 1.
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Основні принципи і завдання пропаганди сформулювали
У. Ліпман, Е. Бернейс 2, моделі і принципи пропаганди можна
знайти у працях Г. Лассуела, П. Лазерсфельда. Питання впливу
пропаганди на масову свідомість ґрунтовно досліджували
Г. Блуммер, С. Московічі, Ф. Бартлет, Е. Аронсон і Е. Пратканіс
В. О’Доннелл і Г. Джувет, Ф. Тейлор, Н. Хомські 3.
Вдалим, на наш погляд, є визначення «пропаганди», сформульоване у Польовому статуті FM 33-1-1 (1994) Міністерства оборони
США: «Це будь-яка інформація, ідеї, доктрини або спеціальні
методи впливу на думки, емоції, настанови чи поведінку будь-якої
спеціальної групи з метою отримання переваг, прямих чи не прямих» 4. Це визначення дає змогу виділити основні фактори
пропаганди: 1) системний фактор; 2) фактор впливу; 3) фактор
масовості; 4) елемент дії. Власне, усі ці фактори досить яскраво
простежуються у діяльності російської пропагандистської машини.
Заступник держсекретаря США з питань громадської дипломатії та зв’язків з громадськістю Річард Стенгл був «неприємно
здивований» тим, наскільки потужна російська пропагандистська
машина, причому не тільки в самій Росії, але і серед російськомовного населення сусідніх країн 5. З іншого боку, важливо
зазначити, що російська пропагандистська машина не обмежувалася Україною. Уже в серпні 2014 р. у ЗМІ почала з’являтися
інформація про те, що влада Російської Федерації розпочинала
ґрунтовну пропагандистську підготовку громадської думки країни,
присвячену необхідності «відновлення» державних кордонів за
рахунок низки регіонів сусіднього Казахстану 6. А 15 вересня
2014 р. уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права К. Долгов звернувся до міжнародного
співтовариства з проханням про захист прав російськомовного
населення в Латвії та Естонії. Він вважав неприйнятним той факт,
що представники національних меншин у країнах Балтії не мають
змоги спілкуватися рідною мовою з владою, а також використовувати рідну мову в топографічних назвах. Представник російського МЗС висловив заклопотаність зростанням неонацистських
та ксенофобських настроїв в Європі, приводячи в приклад
розвиток подій в Україні після «антиконституційного перевороту»
і «збройного захоплення влади» 7.
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З іншого боку, російська пропаганда має значний вплив і на
європейські країни. Підтвердженням цього може бути погляд
французького журналіста, філософа і письменника Бернар-Анрі
Леві стосовно того, що громадська думка європейців щодо ситуації
в Україні потрапила під вплив російської пропаганди, оскільки в
Парижі путінська пропаганда більш дієва, ніж у Кривому Розі» 8.
Водночас він зазначив, що «все частіше я чую і у Франції, і в
Європі, що Путін прагне миру, що мовні меншини в Україні
знаходяться під загрозою, і що Путін їх захищає. І ця теза з кожним
днем посилюється в Західній Європі, що викликає … глибоке
розчарування» 8. Вчений переконаний, що «путінізм прогресує
такою самою мірою, якою прогресують крайні праві в Європі.
Можна сказати, що в Європі є путінська партія: це «Йоббік» – в
Угорщині, «Атака» – в Болгарії, фламандські автономісти – в
Бельгії, «Національний фронт» – у Франції. Бернар-Анрі Леві
переконаний, що існує пряме співвідношення, наприклад, у
Франції між підйомом «Національного фронту» і поширенням
путінських ідей 8.
Підтвердженням цих слів можуть слугувати антиукраїнські
«акції протесту» в різних країнах Європи під гаслом: «Україна
проводить геноцид на Донбасі», спеціально організовані або російськими ЗМІ, або на їх замовлення.Одна з таких демонстрацій у
Венеції проходила під гаслами про «геноцид в південно-східній
частині України». Навіть риторика була суто російською –
«протестувальники» критикували українську владу і зовнішню
політику США. Ця акція набула широкого розголосу, а в сюжетах
ЗМІ чимало її учасників повторювали одну і ту саму фразу про
«геноцид» 9.
Для проведення цих акцій необхідні значні кошти. Американський конгресмен Ден Майк на святкуванні 60-річчя української
редакції «Радіо Свобода» зазначив, що В. Путін «витратив на пропаганду понад 9 мільярдів доларів»10. Насамперед, варто відзначити,
що значна частина ЗМІ підпорядкована державі і фінансується з
держаного бюджету. Найбільший холдинг – Всеросійська державна
телевізійна і радіомовна компанія включає дев’ять телеканалів і
п’ять радіостанцій. Основні її телеканали «Росія» і «Росія 24»
повністю виконують замовлення Кремля. Державою також контро152
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люється «Перший канал» і канали менш потужні, такі як «ТВЦ» і
«RussiaToday», які з держбюджету отримують кошти за поширення
державної позиції. Не особливо різняться у викладенні подій і інші
канали. Зокрема, представник Великобританії в Раді Безпеки ООН
МаркЛайл Грант заявив, що репортажі на російському телеканалі
«НТВ» – справжній фарс 11. Цей фарс, а також величезна кількість
фейкової інформації з’явилися у зв’язку з подіями осені 2013 р. –
зими 2014 р. в Україні, а також окупацією Криму Росією і війною на
Сході України.
За «об’єктивне висвітлення» захоплення Криму президент
Росії В. Путін нагородив понад 300 російських працівників ЗМІ, в
тому числі близько 90 кореспондентів. Близько сотні нагороджених представляють ВДТРК, більше 60 – «Перший канал», по
кілька десятків – телеканали НТВ, «RussiaТoday» і холдинг
LifeNews 12. Нагороди мали і матеріальну складову: їх власники
зможуть отримати щомісячну доплату до пенсії (до 415% до
базової пенсії) або статус ветерана праці та інші пільги. Масштаб
нагороджень виявився безпрецедентним. Для порівняння – після
подій 2008 р. у Південній Осетії тодішній президент Д. Медведєв
нагородив лише 11 журналістів 12.
Ще одним інструментом інформаційної війни проти України
можна вважати «Белую книгу нарушений прав человека и
принципа верховенства права на Украине (ноябрь 2013 – март
2014)», яка з’явилася на сайті Міністерства закордонних справ
РФ у травні 2014 р. Згодом було підготовлено друге видання, яке
вже охоплювало період квітня–червня 2014 р., третє – липень–
листопад 2014 р. «Біла книга» відзначалася маніпулюванням
фактів, їх замовчуванням, викривленням подій, перекручуваннями. Йшлося про прояву в Україні расизму, ксенофобії, етнічної
і релігійної нетерпимості, ультранаціоналістичні, екстремістські
та неонацистські настрої, бандитизм і фізичне насильство.
Пропаганда не обмежувалася телебаченням і друкованими
ЗМІ. Значна частка пропаганди зосереджувалася в Інтернеті. З’явилося підтвердження тому, що в соціальних мережах діє команда
платних прокремлівських коментаторів. «Анонімним інтернаціоналом» було викрито діяльність «Агентства інтернет досліджень»,
яке діяло на бюджетні кошти і створювало за допомогою замовних
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коментарів ілюзію підтримки кремлівського режиму в Інтернеті.
Середня зарплата такого «коментатора» від 30 до 40 тис. рублів.
Пропаганда ведеться на два фронти – як в російському Інтернеті,
так і в закордонному. Кожен відділ має своїх «фахівців», загальні
витрати на яких за травень 2014 р. становили 33 млн рублів 13.
Федеральний російський телеканал РТР у регіональних новинах
продемонстрував репортаж про те, як святкувався День народження
великого українського поета і художника Тараса Шевченка в
Оренбурзі. Основна ідея сюжету – поета вшановують у Росії
незаслужено, оскільки і його творчість, і його переконання були
антиросійськими. У репортажі домінували негативні висловлюваннями на адресу Кобзаря: «Шевченко – другосортний поет», «його
обожнювали гітлерівці і викривав Н. В. Гоголь», «він писав на
незрозумілій, вигаданій містечковій мові», «дружив з польськими
панами, які гнобили український народ», «не був борцем і революціонером», «виділяв себе з більшості» і вважався «представником
якоїсь нації» 14. На російському 5-каналі вийшов сюжет про
«зомбування» українських дітей історією УПА та Голодомору 15.
Hатомість, на російському телеканалі РБК, в передачі «Таманцев. Підсумки», ведучий надав прямий ефір М. Волинцю, голові
незалежної профспілки гірників України. М. Волинець звинуватив
Росію в проникненні «КАМАЗів» зі зброєю і диверсантами з її
території на Україну і дестабілізації ситуацію на Сході України. Крім того, М. Волинець заявив, що гірники проти сепаратистів, які насильно змушують їх виходити на страйки, грабують
і тероризують місцеве населення. Ведучий настільки розгубився
що... вимкнув ефір з М. Волинцем 16.
Російські медіа використовують дитячі телеканали як
площадку для антиукраїнської пропаганди. В одному із суботніх
випусків «На добраніч, малюки» (жовтень 2013 р.) герої передачі –
ведуча О. Федорова, Мішутка і Стєпашка – обговорювали, чому не
можна влаштовувати акції протесту. Мішутка оголосив лежачий
страйк проти недружнього до нього ставлення: «Ви ще дізнаєтеся,
що таке акція протесту». В свою чергу, ведуча програми пояснила,
що таке «акція протесту» – «коли хтось з чимось не згоден і
починає протестувати» 17.
154

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Російський канал «Посмішка дитини» показав своїм маленьким
глядачам анімаційний псевдопацифістський ролик, де українська
армія нібито бомбить Донбас. Мультик «Одного разу наше життя
змінилося» нібито (як зазначено в титрах) створили художниканіматор О. Балашов і кілька десятків дітей, які виїхали з Донбасу
під час проведення АТО і зараз живуть у пункті тимчасового
розміщення «Піонер» у Ростовській області в Росії 18. Відеоролик
розпочинається з дитячих малюнків, на яких зображено мирне
життя, яке зруйнувала, як це стверджують автори мультфільму,
українська армія. Ролик переконує, що саме українська армія
бомбила міста і мирних жителів Донбасу. Біжучим рядком проходить гасло: «Врятуйте жителів Донбасу від української агресії»18.
Крім того, в ролику активно використовується пацифістська
символіка, що створює враження, нібито на Донбасі відбувається
конфлікт української армії і мирних місцевих жителів, сил війни і
миру. Жодної згадки про озброєних терористів і росіян, що воюють
на Донбасі, в ролику немає 18.
Варто зазначити, що не лише телебачення Росії активно
«наставляє на шлях істинний» дітей, а й книги. Наприклад, у липні
2014 р. саратовське видавництво «Научная книга» випустило віршований збірник «Путінята» з патріотичними віршами про Путіна
для дітей. У книзі також пропонується вступати в ряди «путінят» –
захисників вітчизни і «дядька Путіна».
Група науковців з Іркутська, яка близька до правлячої
політичної партії «Единая Россия», пішла значно дальше у
пропаганді, розробивши для сибірських шкіл політичну азбуку. У
новому букварі 33 букви російського алфавіту відповідають поняттям, взятим безпосередньо з теленовин. «А» – Антимайдан, «П» –
Путін, «Д» – Донецьк. Це ключові слова, які російські діти повинні
запам’ятати, поки навчаться читати. Буквар, замість фруктів, тварин і членів родин, містить символи, які часто нелегко зрозуміти
навіть дорослим, не тільки першокласникам. Наприклад, буква «В»
проілюстрована зображенням озброєного солдата і відповідає
слову «Ввічливість». Ідеться про «ввічливих людей» – так називали «військових без знаків розрізнення» (тобто тих, хто анексував
Крим). Буква «И» – історія, зображує людину, яка тримає в руках
червоний прапор зі серпом та молотом, а не російський триколор.
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Інші символи можуть виявитися занадто тривожними для аудиторії
6-річних малюків: твердий знак уособлює міністр закордонних
справ С. Лавров зі стисненими щелепами – «Твердість». Буква
«Ю» – Южный (Південний потік) (газопровід), «О» – батюшка в
образі Патріарха Кирила» 19. Все це символи путінської
пропаганди: військові (літери відповідають словам «Сміливість»,
«Безпека» та «Честь»), поліцейські («Б» – український спецназ
«Беркут»), «С» – Севастополь, «Я» – Ялта, «Ы» – Крим. Деякі
символи напевно викличуть питання у дітей: «Т» – «Тополя», але
не дерево, а ядерний ракетний комплекс 19. Зазначимо, що ще у
квітні міністр освіти і науки РФ Д. Ліванов повідомив, що з
російськими школярами проведуть роз’яснювальну бесіду щодо
ситуації в Криму.
Російською пропагандою активно користується і науковий
потенціал. Упродовж останніх років з’явилася низка наукових праць
з досить промовистими назвами: «Евромайдан. Кто уничтожил
Украину» (Л. Вершинин, 2014), «Евромайдан имени Степана Бандеры. От демократии к диктатуре» (С. Бышок, А. Кочетков, 2014,
два видання), «Как натравить Украину на Россию. Миф о сталинском голодоморе» (Ю. Мухин, 2014 ), «Киевской Руси не было или
Что скрывают историки» (А. Кунгуров, 2010), «Путин навсегда.
Кому это надо и к чему это приведет» (В. Большаков, 2012), «Путин:
замковый камень российской государственности» (Александр
Проханов, Архимандрит Тихон (Шевкунов), Наталия Нарочницкая,
Леонид Ивашов, Виталий Аверьянов, 2014), «Путин после Майдана.
Психология осажденной крепости» (Т. Чесновова, 2014). Власне,
варто зазначити, що видавництво «ЭКСМО» започаткувало серію
«Путин», в якій уже вийшло 13 книг. Серед них: «Путин. Новая
национальная идея» (И. Эйдман, 2014), «Путин – Крымский. Что
дальше?» (Э. Форд, 2014), «Путин. Толпа у трона» (В. Бушин, 2014),
«Путин. Свой среди чужих» (О. Видова, 2013), «Путин. Правда,
которую лучше не знать» (В. Илюхин, 2011), «Путин. Внедрение в
Кремль» (Е. Стригин, 2011) та інші. Варто зазначити, що усі книги
різні за своїм політичним спрямуванням. Значна частина з них
виступає противниками офіційної політики Кремля.
Прикметно, що до пропаганди намагаються залучити як російських науковців, так і європейських. Так, у Москві у жовтні 2014 р.
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була проведена міжнародна конференція, присвячена пам’яті
жертв нацистських злочинів під час Другої світової війни, яка
проводиться щорічно, починаючи з 2006 р. Її проводили в Кельні
та Берліні, а пізніше в столицях Білорусі та Словаччини. Російські
історики продемонстрували намагання переписати історію Другої
світової війни, щоб вона була «зручною» для пропаганди Кремля
під час збройного конфлікту проти України. Свої виступи підкріплювали фото зі звірствами нацистських підрозділів СС поряд з
фотографіями із зони конфлікту в Україні. Вони наполягали, що
між діями української армії у війні проти сепаратистів і звірствами
сил Гітлера немає різниці. Європейські історики відмовилися
підписувати резолюцію, яку підготувала російська сторона. У ній
йшлося про те, що учасники конференції «ставлять мету боротися
з проявами фашизму в Європі в наші дні», з натяком на події в
Україні. Засновник конференції німецький історик С. Борше був
шокований. Він навіть подумати не міг, що захід може бути
використаний з політичною метою 20.
Активно у пропагандистських цілях використовувалася і
культура та її представники. Частина відомих російських діячів
культури підтримала позицію президента РФ щодо України та
Криму. З’явилися публікації за назвами: «Путин и его путаны»
(Б. Бахтеев), «Оболваненные и коленопреклонные: список деятелей
культуры России, одобривших ввод войск в Украину (список обновлен)». «Россия вернулась в средневековье и совковую империю. Не
покидает ощущение, что жизнь прожил зря» (А. Макаревич).
Оцінюючи цю ситуацію, І. Чубайс зазначив: «Це не рейтинги
громадської думки, це вимір ефективності пропаганди! Насправді
важливий інший показник – думки «так званих» формують
громадську думку, людей, до яких прислухаються. В останні
п’ятнадцять років лідерів думки витіснили зі ЗМІ ... Але сьогодні
вже все російське мистецтво, крім двох персонажів – Михалкова і
Бондарчука, опозиційне. А пасивна частина суспільства на будь-яке
питання відповідає те, що чує з телевізора» 21. Інша частина діячів
культури РФ засудила агресивну політику В. Путіна щодо України.
Навіть коли Україна знаходилася на межі війни, а потім і в
стані війни з Росією, телеканал «Інтер» продовжував демонстрування російських телесеріалів, фільмів, розважальних шоу.
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Спостерігалося засилля російських журналістів і ведучих різноманітних ток-шоу, розважальних програм, численних «фабрик»,
«майданів» на українські телеканали. Традиційно на новорічні
свята українські телеканали перетворювалися у філії російських –
ті самі пісні-танці, ті самі виконавці, що й на РТР, ОРТ, НТВ. Не
став винятком і Новий 2015 р. на каналі «Інтер».
За підрахунками частка російського телепродукту на українському ТБ перевищує 40%, що фактично дорівнює обсягам
українського телепродукту та майже у 2,5 рази перевищує обсяги
телепродукту з інших країн» 22. Найбільше російського контенту
показує телеканал «Україна» – 87% від загального часу мовлення.
Наступні у рейтингу – телеканали НТН (71%), «Інтер» (67%), ICTV
(43%), 2+2 (42%) 22.
З іншого боку, російські новинні блоки на провідних телеканалах РФ нагадують «Новини про Україну», мабуть, так їх скоро
будуть називати. З 55 хвилин 50 – присвячені Україні (так званий
«показник української популярності»), а 5 хвилин присвячені
новинам «супердержави». Важливим інструментом телепропаганди
можна вважати телешоу «Пряма лінія», яке ґрунтується на відвертій
брехні, «однак іноді трапляються сеанси самовикриття» 23.
Не менш важливим, а імовірно, й більш впливовим і
антиукраїнським є програма «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». Тематика передач говорить сама за себе (навіть за
один місяць): «Сьогодні для мешканців ДНР і ЛНР історичний
день» (02.11.2014). «Новая вспышка военных действий на востоке
Украины» (09.11.2014), «Интенсивность боев на востоке Украины
достигла пика интенсивности с момента подписания соглашения о
перемирии» (16.11.2014), «Год со времени Евромайдана»
(20.11.14), «Роль революции в истории России» (13.11.2014) 24.
Розпочинаючи передачу 9 листопада 2014 р., ведучий констатував:
«українська армія знову стріляє по містах Донбасу, цілячись у
житлові квартали і об’єкти інфраструктури. Знову гинуть мирні
жителі і діти. Мінські домовленості не діють. Київ, як звичайно,
звинувачує в цьому ополченців, а Захід закликає Росію вплинути
на них» 25. Натомість передача 02.11.2014 має зовсім іншу
риторику: «Відбулися перші офіційні вибори представників влади.
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Іноземні спостерігачі відзначили хорошу організацію та високу
явку виборців. А от у Києві назвали процес «псевдовиборами» і
пригрозили кримінальними справами організаторам. Захід заздалегідь попередив, що не визнає легітимність виборів і, як водиться,
пригрозив Росії черговими санкціями. Тим не менш, Москва
заявила, що визнає народне волевиявлення» 26.
Україна, захищаючись від інформаційної агресії, у вересні
2014 р. заборонила трансляцію 15 російських каналів, а Нацрада з
телебачення і радіомовлення оприлюднила список з 49 російських
пропагандистів, що називають себе журналістами, яким було
заборонено в’їзд в Україну 9. У листопаді було заборонено в’їзд
ще 83 російським журналістам 27. Однак, незважаючи на жодні
заборони, обов’язки шеф-редактора тижневої аналітичної програми
«Подробности недели» на телеканалі «Інтер» станом на 1 грудня
2014 р. виконувала громадянка Російської Федерації М. Столярова,
яка раніше працювала на російському телеканалі «Рен ТВ» 28. З
іншого боку, нічого дивного у цьому немає, адже 29 % акцій
телеканалу «Інтер» належить російському «Первому каналу» 28.
Впливовим джерелом російської пропаганди в Україні і
надалі залишається і російськомовна преса («Киевские ведомости»,
«Факты и комментарии», «Столичные новости», «Миг», «Мост»,
«Кієвскій тєлєґраф». Також функціонують в Україні фактично філії
центральних російських газет («Известия», «Комсомольская
правда», «Московский комсомолец», «Коммерсант» та інші.
Завозиться в Україну і періодика безпосередньо російського
виробництва («Купеческое дело», «Експрес-газета», «Независимая
газета»). Почала з’являтися газета «Соотечественники» з
неприкритою пропагандою з Росії, випущеною на замовлення
Федеральної міграційної служби РФ. Красномовними були
заголовки: «Дорога для переселенцев в Россию становится более
удобной и быстрой», «Камчатка: сюда приезжают на время, а
остаются навсегда» та інші 29.
Це лише окремі приклади того, як працює пропагандистська
машина РФ. Щоб подолати машину, яка поширює в світі неправдиву інформацію про Україну, і донести світовому співтовариству
інформацію про Україну, потрібно не займатися пропагандою, а
тільки говорити правду. «Наша мета – бути правдивими. Щоб
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люди в світі знали правду про те, що відбувається в Україні, нам
потрібно займатися класичним інформуванням, а не створювати
пропагандистську машину, бо, по-перше, в нас немає на це коштів,
по-друге, нам тоді не віритимуть» 30.
Тімоті Снайдер досить влучно сказав: «Мета російської пропаганди в тому, щоб показати, що правди, по суті, не існує. Є дуже
простий тест – тест на протиріччя. Ми всі розумні люди, не заперечуємо самі собі і помічаємо, коли хтось заперечує. Але дозвольте
мені нагадати деякі речі з російської пропаганди про цю війну:
української держави не існує, але українська держава займається
репресіями. Української нації не існує, але всі українці – націоналісти.
Української мови немає, але на Донбасі всіх змушували говорити
українською. І тепер питання: а на скількох суперечностях ви їх
ловили раніше? На жаль, помічають їх дуже мало людей» 31.
Підсумовуючи, зазначимо, що пропаганда у сучасному світі
вийшла далеко за межі державних інституцій і спеціально створених ними органів. Більше того, вона не обмежується лише розповсюдженням у друкованій пресі, на телебаченні, у Інтернеті.
Російською пропагандою охоплені не лише Україна як найближча
сусідка Росії, республіки СНГ, а й впливові європейські країни.
Оскільки «російська пропаганда насправді працює не тільки
проти України – вона працює і проти світу» 31. Значна частина
ЗМІ Російської Федерації фінансується державою і, відповідно,
здійснює пропагандистську політику, яка замовляється офіційними органами. Російська пропаганда не обмежується теле- та
радіоканалами, а й має суттєву частку в Інтернеті і також фінансується державою. Новинні блоки на російських телеканалах – це
новини про Україну.
Об’єктом російської пропаганди стають досить часто діти,
пропаганда на них здійснюється не лише через дитячі канали, а
також через всеросійські та регіональні, а також через підручники
і навіть художню літератури. Наукові заходи досить часто використовуються у пропагандистських цілях.
Таким чином, пропаганда здійснюється всіма можливими
способами, застосовуючи при цьому маніпулятивні технології,
перекручування фактів, впливаючи на процеси соціалізації
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підростаючого покоління, здійснюючи демонізацію
навішуючи ярлики, демонструючи логічні помилки.

ворога,
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В’ячеслав Яремчук,
Аліна Зуйковська

«НИКОГДА МЫ НЕ БУДЕМ БРАТЬЯМИ»:
ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНИХ ВІРШІВ У КОНТЕКСТІ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
Стаття присвячена аналізу політичних віршів на тему
українсько-російського конфлікту, що упродовж березня–листо163
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пада 2014 р. були поширені в інтернет-мережі у вигляді
відеороликів. Автори пояснюють «вірусний» ефект відеороликів, особливості використання історичних фактів,
соціокультурних ознак українського та російського народів у
впливі на свідомість користувачів українського та російського
інтернет-просторів.
Ключові слова: Україна, Росія, Анастасія Дмитрук, «Никогда
мы не будем братьями», канал you-tube, інформаційна війна.
Yaremchuk V., Zuikovska A. We will never be brothers: the
phenomenon of political verses in the context of Ukraine and Russia
information war
The article deals with political poems on Ukraine and Russia
conflict, which from March to November, 2014, have been spread in
Internet in video format. The authors explain «virus» effect of the
videos, the peculiarities of manipulation of history, social and cultural
features of Ukrainian and Russian peoples that influenced on Ukrainian
and Russian Internet users’ consciousness.
Keywords: Ukraine, Russia, Anastasia Dmitruk, «We will never be
brothers», you-tube channel, information war.
Українсько-російський конфлікт, розпочавшись навесні 2014 р.,
супроводжувався активним використанням інформаційного впливу,
який охопив і віртуальний світ. У стані інформаційної війни
опинилися український та російський сегменти Інтернет-аудиторії.
Одним з ефективних засобів інформаційного впливу на
свідомість користувачів у мережі стали аматорські відеоролики,
автори яких, «пересічні» громадяни, використовували форму
поетичного або словесно-музичного творів для вираження
власного ставлення до українсько-російських відносин у зв’язку з
ситуацією на Сході України. Це авторські вірші, пісні, які
поєднувалися з певним відеорядом – послідовною зміною фоточи відео-сюжетів переважно про військові дії на Донбасі.
Відеоролики оприлюднювалися через канал you-tube і набували в
мережі «вірусного» ефекту: кількість переглядів окремих роликів
виходила за 4 мільйони. Одним з яскравих прикладів такого
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політичного твору став вірш А. Дмитрук «Никогда мы не будем
братьями». Розміщений у соціальних мережах на початку березня
2014 р., він викликав певний інформаційний «вибух» у мережевих дискусіях і ЗМІ. Після появи цього вірша, подібно до
«ланцюгової реакції», як в УА, так і РУнеті почали створюватися
«відповіді» й схожі віршовані й пісенні твори на тему українськоросійського збройного конфлікту, відносин між двома народами.
Загалом, упродовж березня–квітня 2014 р. в Інтернет-мережі
з’явилося понад сто відеоматеріалів, у назві яких була присутня
згадка про А. Дмитрук або її вірш.
Актуальність тематики «братніх відносин» між українським
та російським народами, якій були присвячені поетичні твори, її
резонанс в Інтернеті і ЗМІ зумовив науковий інтерес до аналізу
«політизації» творчої діяльності українських та російських
громадян як вияву громадянської активності, реакції на
загострення у взаєминах між «братніми» українським та
російським народами, вираження співпереживання й співучасті
у подіях конфлікту. Автори статті ставили завдання провести
аналіз найбільш помітних відеороликів (поширених через youtube), пов’язаних з темою «братерства» (яка набула популярності через громадську творчість А. Дмитрук), і розглянути
мережеві продукти поетичної і пісенної творчості небайдужих
громадян як України, так і Росії у трьох вимірах: як засіб
актуалізації громадянської ідентичності і розмежування соціокультурного кордону між українським та російським народами;
як своєрідні меседжі у міжкультурному діалозі двох народів, які
створюються самими громадянами, а не державою, партіями,
ЗМІ та іншими суб’єктами політики; як наслідок або ефект
інформаційної війни у конструюванні образу «Ворога».
Для проведення цього дослідження було відібрано 15 відеороликів на тему українсько-російських відносин, що були поширені через канал you-tube у період з березня по липень 2014 р. з
кількістю переглядів не менше 300 тисяч (Див. : табл.1).

Ключовими словами пошуку були «Україна», «Росія», «війна», «брати».
Пошук здійснювався як українською, так і російською мовами.
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Табл. 1
«“Топ-15” відеороликів, пов’язаних з темою
“Никогда мы не будем братьями”»


№

Назва відеоролика

Кількість
назва
Дата публі- переглядів
you-tube
(до кінця
кації
каналу
IX. 2014 р.)

«Никогда мы не будем
Sia NIKO
братьями» (Virgis Pupšys)
«Никогда мы не будем
2
Sia NIKO
братьями» (Анастасия Дмитрук)
«Никогда мы не будем братьями
3
opasnie
(Ответ украинке). Опасные»
«Никогда мы не будем братьями
4 (Ответ украинке).
opasnie
Леонид Корнилов»
«Никогда мы не будем
5
tenellifranco
братьями» (Заза Заалишвили)
Никогда мы не будем братьями!
Раиса
6 Ответ-Пародия для Анастасии
Филипповна
Дмитрук
«Песня с запрещенными
словами в России от братского Земля Роду
7
украинского народа»
нашого
(Борис Севастьянов)
«Грады, Буки…»
Земля Роду
8
(Борис Севастьянов)
нашого
Лучший ответ из всех.
Андрей
9 Посмотрите и сравните.
Иванов
Никогда мы не будем братьями.
Никогда мы не будем братьями.
10 ЗАПРЕЩЕННОЕ В УКРАИНЕ
obidimo
ВИДЕО
Никогда мы не будем братьями! Вирсавия
11
(ответ Анастасии Дмитрук)
Советская
Никогда мы не будем братьями
12
obidimo
Бутусов
1



166

03.04.2014

4,3 млн

19.03.2014

2,2 млн

28.04.2014

1,5 млн

12.04.2014

1,3 млн

23.03.2014

1 млн

24.04.2014

855 тис.

03.07.2014

736 тис.

29.07.2014

640 тис.

06.05.2014

515 тис.

08.04.2014

512 тис.

18.04.2014

501 тис.

29.04.2014

495 тис.

Орфографія і пунктуація у назвах відеороликів збережена як в оргиналі.
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Продовження Табл.1
Начало Геноцида в Одессе.
13 Ответ на: Никогда мы не будем
братьями.

Женька и
Конь

08.05.2014

457 тис.

14 Ответ БГ Насте Дмитрук

Родос
10.04.2014
Колосский

385 тис.

БРАТЬЯМ! Русский ответ на
15 песню «Никогда мы не будем
братьями»

Сергей
Зыков

11.06.2014

357 тис.

Як показує таблиця, починаючи з березня 2014 р. з віршем
А. Дмитрук, «його клонами», «відповідями», схожими за
тематикою, у соціальних мережах ознайомилася багатомільйонна
аудиторія, що перетворило його на значну подію в житті суспільства
України і Росії. Відмітимо, поява наприкінці березня і початку
квітня 2014 р. грузинської і литовської пісенних версій вірша
(відповідно 1 млн і 4,3 млн переглядів) доповнювали оригінальну
версію і сприяли швидкій популярності теми кризи «братніх»
зв’язків між українським та російським народами. Зокрема,
наприкінці липня 2014 р. з’явилися два нові відеоролики («Гради,
буки…», «Песня з запрещенными словами…»), автором яких став
харківський музикант Б. Севастьянов, які в іншому жанрі, але за
схожою логікою відтворювали «руйнацію» українсько-російських
відносин. Відтворення теми братських відносин між Україною та
Росією у творчості українських поетів та музикантів спостерігалася
й надалі, до листопада 2014 р., (але з меншою популярністю
створених відеороликів), що сприяло підтримці актуальності цієї
теми в мережі. Водночас, поява російських творчих «відповідей» на
українські вірші і пісні характеризувалася інакше: більшість
російських відеороликів-відповідей (різних за жанром і форматом)
з’явилися майже одночасно, переважно упродовж квітня 2014 р., що
дало підстави вважати їх, швидше, замовним матеріалом.
Вірш «Никогда мы не будем братьями» відображав світорозуміння нового покоління українців, радикалізація і внутрішня
свобода якого ґрунтувалися на тому, що воно народилося і виросло
в суверенній Україні, країні визнаній усім світом. Покоління,
позбавленого міфів і суперечливих ідеологем минулого, яке не
бажало перейматися стереотипами щодо «старшого брата»,
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«вічного боргу» перед митрополією за «опіку» і «захист»,
необхідності постійного підтвердження перед зверхником своєї
покори і лояльності. Прийшов час для рівноправного діалогу між
українцями і росіянами, яким судилося долею жити сусідами, що
не заперечувало всіх славних і трагічних сторінок їхнього
минулого, спільної мирної праці і боротьби проти завойовників. На
початку 2014 р. сталося незбагненне, що не могло відбутися
ніколи! «Брат у воріт!». Цей вислів (співзвучний грізному «Враг у
ворот!» часів Великої Вітчизняної війни) поклав початок відліку
нового часу для України – боротьби проти потужного і підступного ворога, російських солдат і найманців, які з благословення
Кремля прийшли в Україну відновлювати імперію. Імперію не
«російську», не «совєтську», але «путінську».
Власне, зміст вірша «Никогда мы не будем братьями» виявився
доволі провокативним. Він (згідно з технологією методу конфронтації, маркування крайніх позицій учасників конфлікту) був
побудований на зіставленні різних якісних пар, висловлених
категоричним способом (російських, з негативною конотацією проти
українських – позитивних, величних), які не залишили байдужими
аудиторію: «ви величезні» – «ми великі»; «рідня незряча», «воля –
слово вам невідоме» – у нас Майдан, «ми повстали»; «у вас Цар» – «у
нас – Демократія» із загальний висновком «ніколи ми не будемо
братами». І якщо з боку української аудиторії вірш А. Дмитрук викликав переважно схвалення (адже його поява зумовлена російською
агресією в Україну), то з російсько – хвилю обурення й цілковите
неприйняття, його критичний аналіз й, практично, повну реінтерпретацію. Загалом, за російським реагуванням на вірш «Никогда мы
не будем братьями», окрім головного меседжу – спростування
постулату А. Дмитрук щодо завершення ери «братерських» відносин
(«Брати навіки!», «Не дозволимо!»), проглядався намір «просування»
двох взаємовиключних міфологем, втілення яких в різний спосіб
передбачало повернення України до складу «оновленої» імперії:
1). «Україна – невід’ємна складова трьох братніх республік»;
2). «Україна – збанкрутілий проект», який має бути закритий».
Аналіз текстів відеороликів та їхніх коментарів дав змогу
виявити найбільш значимі теми («больові точки»), які, враховуючи
«запити публіки» та рівень її некритичного сприйняття дезінфор168
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мації щодо України, найбільш активно «експлуатувалися» українськими опонентами.
Від «брата» до Новоросії, від Новоросії до імперії
Однією з «найулюбленіших» для російських користувачів стала
тема «братерства», яка в різних інтерпретаціях – «вічно будемо
братами» або «не будемо більше братами» – була «огорнута» емоційним фоном. Особливу увагу звертав на себе художньо оформлений кліп-антивірш відомого російського поета Л. Корнілова [1],
який, немов пророк велично доводив про готовність Росії завжди
прийти на допомогу Україні. А далі йшов набір патетики, прихованого психологічного тиску, що цілковито спотворювало зміст
подій в Україні. «Проштовхувався» й небезпечний сценарій їхнього
розвитку. Виявилося, що «старший брат» був не проти «відпустити»
Україну, але перед тим, згадуючи про «хибний» курс «молодшого
брата», вимагав: «тільки дай спочатку заслоню», прикрию «грудьми
простреленими». Виявляється, Росія завжди (?!) робила це вчасно,
однак цього разу проґавила – Україна «забула» все і опинилася в
американських «кігтях». Російський поет пропонував кардинальний
вихід із ситуації: «за щастя твоє, укрáїнка, я піду на твою війну»
[підкреслено – Авт.]. Остання фраза декламувалася на фоні
фотографій російських «визволителів» на Сході і Півдні України.
Подавалася й «оновлена» карта «братньої» України. Відтепер вся її
південно-східна частина була заштрихована у триколор. Реакція
блогерів у коментуваннях кліпу виявилася миттєвою: українці –
«вічна… російська маячня», «негідники», «росіяни, навіть не розуміють, що… «героїчними» захопленнями вони назавжди втратили
серце України»; росіяни – «немає в укропії серця!».
Справжній деструктивний зміст цього кліпу з усім цинізмом
«пояснювався» у наступних творах автора – «Новоросія»
(«Новоросія – нова Росія»), «Національна ідея»), де «Україна»
перетворювалася… на споконвічні російські землі, складову імперії «від Аляски до Карпат». Ще більш популярною (понад 1,5 млн
переглядів) виявилася пісенна версія антивірша «Никогда мы не
будем братьями» у виконанні молодого співака Г. Корнілова [2],
який доводив, що «врятування України» має відбуватися лише
одним шляхом – втіленням у життя «проекту Новоросія» («зустрічай нашу російську весну»). Як відповідь, у мережі з’явився
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відеоролик Б. Севастьянова «Гради, буки…» [3], в якому спростовувалася культурна єдність України з Росією, акцентувалася увага
на змінах, які пережив український народ, який має більше
відмінностей, ніж спільних рис з російським народом («мы сделали
свой выбор и идем вперед… а вы идете назад, в СССР 2.0»), образ
Росії перетворювався з «Брата» на «Ворога» («мы не хотели
вражды… но русской весной вы преподали отличный урок…
показали, кто есть кто на нынешней карте мира», «тепер
вчерашний брат – это враг у ворот»).
Захист пам’яті Великої перемоги
Проблема перемоги у Великій Вітчизняній війні була
присутня у більшості антивіршів. Якщо ж це були відеокліпи, то
вони супроводжувалися спеціально побудованим відеорядом
1941–1945 рр., який звеличував велич перемоги, натомість, весь
негатив залишав… українцям. Сучасні російські «борці з фашизмом» обрали об’єктом свого цькування А. Дмитрук та таких, як
вона, звинувачуючи їх у зраді дідів і прадідів – «будь, хоча б
вдячна». Зміст останніх політичних подій в Україні (Євромайдан,
Революція Гідності) зводився виключно до проявів «українського
неофашизму» («не смійте себе, зрадники, називати українцями»,
«ніколи ми не будемо братами з поліцаями і зрадниками», з
«незалежними і свідомими»), які формували відповідні настрої в
російському суспільстві, закликаючи до «священної» боротьби
проти тих, «хто від слова російського корчиться, кому терміново
в Європу хочеться». На практиці ж – відбирали право
українського народу у захисті своєї Вітчизни від російського
агресора. Акцентування уваги на боротьбі проти українських
патріотів не заважало авторам і надалі висловлювати штампи –
«назавжди ми залишимося братами». Питання: а з ким –
етнічними росіянами, російськомовним населенням України,
«малоросами»?
Монополія на допомогу
Одночасно з критикою основних тез «русофобського» вірша
А. Дмитрук її політичні опоненти прагнули довести, що єдиними,
хто «щиро» прагнув прийти українцям на допомогу були, саме
росіяни, Росія – «Допомагати, нас так вчить Батьківщина!», «Ми
допомогти вам хочемо, стараємось» [4]. Зауважимо, що допомога ця
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мала стосуватися лише «справжніх українців», але не «бандерівців»
і «неонацистів». Монополія на допомогу «старшого брата», напевно,
мала й гарантувати сприйняття українцями будь-якого її виду.
Цікавим, наприклад, видавалося спонукання до дій українців,
висловлене на початку квітня 2014 р. жителькою Владивостока, яка
нагадувала вчительку-пенсіонерку [5]. Розпочавши свій віршвідеозвернення, як «розігрів», з констатації небажання українців
«називатися братами» («ми почекаємо»), звинувачень («українці, де
ваша гордість?»), вона перейшла до пошуків «українців, у яких
свободи дух не загас», із наступним спонуканням – «скиньте з трону
боягузливу хунту» (!?) і лише тоді… «вам свобода буде подарунком,
але доведеться повоювати». Дійсно, «свободолюбним українцям»
(які відреагували на згаданий кліп дописами – «ви сліпі», «хто
переписує історію?», «наші брати в Україні, а на Сході окупанти і
агресори, які захопили нашу територію») довелося повоювати вже
скоро, але проти російського найманця!
«Залучення до дискусії Криму і Донбасу»
У згаданій дискусії взяли участь й проросійські активісти з
Криму і Донбасу. Перші у своїх кліпах, взиваючи до всеслов’янської єдності, прагнули довести справедливість тези, що «ми
завжди з вами будемо братами, і по Батьківщині, і по матері» [6].
Інші ж, твердили зворотне – «ніколи ви і не були братами» [7].
З’явилися й нові сюжети, які, не маючи нічого спільного з віршем
А. Дмитрук, закликали до втілення у життя сепаратистських
намірів – «Галичина, давай розводитися», «я довго годував тебе»,
«мені – на роботу» і т.д. [8]. Різкий негатив, доведений до крайніх
меж, носив і кліп-антивірш, в якому на фоні кадрів жорсткого
протистояння Євромайдану репер зі Сходу України речитативом з
гнівом доводив, що йому «не брати вбивці і зрадники». Не проти
він був і щодо ліквідації України (мовою оригіналу: «И коль не
будет Украины, быть может будет праздник…») [9].
Загалом, у коментарях, що супроводжували відеоролики, тема
«роз’єднання» «братських народів» складалася з п’яти змістовних
компонентів: взаємних звинувачень у фашизмі; полярних інтерпретацій цінностей свободи, демократії і української державності;
негативних оцінок культури та історії українського народу, «імперських» амбіцій Росії; зовнішньополітичних орієнтирів України;
171

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 1(75)

реінтерпретаціях історії Київської Русі, Великої Вітчизняної війни,
СРСР.
Зокрема, учасники обговорень на українців навішували ярлики «фашисти», «бандерівські карателі», «бандерлоги». Росіян, у
свою чергу, називали «рашистами», проводили паралелі між політикою Гітлера і політикою Путіна. Варто зазначити, що більшість
коментарів, які виявляли ставлення до українського народу,
містили, з-поміж іншого, зневажливі висловлення на кшталт
«хохлов братьями не считал… воровать для них норма», «безродные псы», «хохлятское отродие». У відповідь лунали рівнозначні
визначення російського народу як «кацапо-фашистів», «руських
фашистів» та ін.
Найбільш гострі дискусії точилися навколо політичних цінностей та історичних фактів щодо «спільного походження» українського на російського народів. У світлі політичних цінностей,
росіяни позиціонувалися як «невільні», «несвідомі», а сама Росія –
як корумпована держава. Українці зображувалися як «майдануті»,
«зомбовані», «обдурені демократією», яка, «окрім смерті, нічого не
принесла». Існування української держави заперечувалося («желтоблакитная типа страна», «нет государства Украина» та ін.), хоча
визнавалося існування влади в Україні, яка, у багатьох коментарях,
визначалася як олігархічна. На противагу цим твердженням, на
захист української держави наводилися історичні екскурси про часи
українських гетьманів, «що зводили могутню Українську державу».
Гострій критиці підпадала «європейськість» українського народу, в
контексті якої українці зображувалися негідними і неповноцінними,
щоб бути в Європі («Вы Европам теперь не надобны. Вас считают за
быдло, за стадо», «протянули руки к Европе…холопы» та ін.).
Дискусії на історичну тематику зводилися до «розвінчування»
міфів про спільне «слов’янське» коріння, спростування походження Київської Русі з міста Києва. У відповідь Росія зображувалася
як колишня «Московія», що була заснована київським князем, як
імперія, яку очолювали «іноземці», як імперська держава, що
«завойовує» та руйнує завойовані території.
Значна частина антивіршів прагнула залучити до боротьби з
А. Дмитрук весь наявний потенціал, у тому числі… і сам вірш
«Никогда мы не будем братьями» (наведення з нього тексту, відео,
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музичного супроводу). Так, антикліпи часто починалися з
відеозаставок – декламації А. Дмитрук свого вірша, однак далі йшло
рішуче спростування чи перекручування. Деякі, найбільш скрупульозні, весь антивірш будували на антитезі, реінтерпретуючи
практично кожен рядок вірша А. Дмитрук, що супроводжувалося й
спеціально підібраними антиукраїнським відеорядом.
В інтернетпросторі розпочалася й боротьба кліпів російського
та українського виробництва. Так, відео «Анастасия Дмитрук.
Никогда мы не будем братьями», основою якого були врізки з відео
авторського вірша А. Дмитрук та литовської версії однойменної
пісні, в російській інтерпретації супроводжувалися провокативно
підібраним відеорядом, побудованим на протиставленні: в Україні –
анархія, повстання, смерть, переслідування інакомислячих, розгул
фашизму; в РФ – порядок, велич, Путін, космос, «російський Крим»
та ін. Відповідне спрямування носило й пояснення до публікації:
«стихійна» відповідь «на пісню», «змінено лише відеоряд» [10]. У
відповідь в Україні була випущена «Правильна версія» цього кліпу,
де, окрім теми ствердження України, її єдності, вже сама Росія
змальовувалася як агресор з її потугами щодо відтворення імперії.
Кліп було розміщено з преамбулою, яка неоднозначно вказувала на
його спрямування: «ми… не проти свідомих росіян, які не вірять
продажному ЗМІ і бачать реальну ситуацію цілком» [11].
Одним з найпоширеніших методів інформаційних атак на
українські вірші став «відеороликовий тролінг». Відеоролики
цього напряму (своїм змістом, використання технічних засобів, у
тому числі мультиплікації, підібраним відеорядом) мали на меті не
лише відвернути увагу від проблеми, але й перетворити її у
беззмістовну агресивну перепалку, її розпалювання шляхом застосування непристойного гумору, приниження і образи опонента.
Так, в одному з найбільш «розкручених» кліпів, який отримав
понад пів мільйона переглядів, екзальтована молода особа з
усмішкою доводила, що з головою і уявою А. Дмитрук... не все в
порядку («в голові у вас, Настя, каша»), а щодо «майданівців», то у
них – просто «зірвало башти». Висновок ж антивірша виявився
доволі «тверезим»: «Не готовий наш народ до демократії в
українському його варіанті!» [12].
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Суть іншого, подібного до попереднього кліпу [13] зводилася
до того, що «стрибаючі українці», щоб не бути братами «клятим
москалям», були готові «стати неграми, навіть ляхами», відмовитися від своїх слов’янських коренів. «Солдафонським» виявився
і гумор одного відставного «капітана» [14], який, розпочавшись з
цинічної фрази «не годуйте з рук Настю Дмитрук», «рими убогі»,
«пасквілі», поринувши у «глибини» російської поезії, доходив до
висновку, що Анастасії «не брат» навіть Т. Шевченко (?!).
Деякі кліпи графічним способом перетворювали обличчя на
авторському кліпі А. Дмитрук у казкового героя (Баба Яга) або ж
лідера США [15], вкладаючи їм в уста спотворений чи повністю
змінений зміст її вірша. Один з таких кліпів, в якому на авторське відео
А. Дмитрук був накладений зовсім інший текст з такими образливими
висловлюваннями, як «ніколи ми не станемо розумними», «на Майдані
мене контузило» та ін., набрав понад 800 тис. переглядів [16]. За
задумом «творців» цих малоінтелектуальних продуктів їхній гротеск
мав нейтралізувати енергетику вірша-оригінала.
Певний «фурор» викликав радикально-гумористийний кліпвідповідь від «ЕжоFF Band» (з обмеженим користуванням за
віком!) – «Поема за мотивами деяких коментарів у соціальних
мережах», який увібрав у себе «справжні перли» російської
«народної» пропаганди з проблеми, б’ючи по ним нищівною
критикою [17]. Кліп був побудований у гротескній формі, коли під
звуки балалайки мультиплікаційний російський герой у майці і
спортивних штанях кумедно висловлював своє обурення і погрози
до А. Дмитрук, українців. Сприйняття кліпу посилювалося через
використання у ньому найбільш поширених «врізок» з соціальних
мереж (тобто нецензурщини), через що його основним змістом
було майже постійне включенні «Пі», що… інколи переривалося,
власне, текстом у вигляді одіозних висловів.
«Звернення до авторитетів»
Неодмінною складовою боротьби з віршем А. Дмитрук стало
звернення до «авторитетів», переважно молодіжної вікової групи,
використання яких мало характер маніпуляції. За задумом «диригентів» від інформаційної війни авторитет співаків чи акторів
(посилений відповідним відеорядом) мав сприяти дискредитації й
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відторгненню в цільовій аудиторії молоді від сучасних політичних
процесів в Україні. Передусім, це стосувалося музичних кліпів таких
відомих музикантів, як Б. Гребенщіков, групи «Дискотека аварія»,
що набрали декілька сотень тисяч переглядів у YouTube [18].
Насправді ж, окрім відповідних назв у «роликах» («Ответ БГ Насте
Дмитрук», «Ответ группы «Дискотека авария»), які мали вказувати
на причетність їх до проблеми, вони (створені набагато раніше), не
мали нічого спільного ані з А. Дмитрук, ані з Україною!
Цинічній дискредитації думок, висловлених А. Дмитрук, а
також і Революції Гідності мала слугувати й «нарізка» з фільму
«Брат 2» з відомим висловом його героя – Д. Багрова, оприлюдненого в іншому контексті – «Правди за тобою немає!» [19]. Провокативний характер містив і кліп з відеозверненням В. Бутусова (пів
мільйоннних переглядів у YouTube) за назвою «Никогда мы не
будем братьями Бутусов» [20]. Насправді, цей відеоролик був
«вирізкою» зі звернення російських рок-музикантів (М. Леонідов,
Б. Гребенщіков, В. Бутусов, Ю. Шевчук), розміщений в Інтернеті
ще у перші дні березня 2014 р., у якому містився заклик не
допустити до війни між українським та російським народами! Тим
більше, що головний меседж у відеозверненні В. Бутусова – «Ми
нічого не знаємо» – свідчив про зворотне: його недовіру до російських ЗМІ, які сіяли зневагу й почуття ненависті до українців!
«Ближчим» до теми, але набагато менш популярним виявився
«продукт» молодих представників російської естради, які у своїх
реперських піснях, рефлектуючи на вірш А. Дмитрук, «грали
м’язами» (квітень 2014 р.; «ми царя собі самі обрали…, ми готові
умитися кров’ю, ми готові бути «гарматним м’ясом»…, наш патріотизм на грані екстазу» [21], закликали до відновлення СРСР
(червень 2014 р.; «я родом із Союзу», «свобода через страх, щоб
померти достойно» [22]). Під звуки музичної заставки до кінофільму
«17 миттєвостей весни», відеокадрів сутичок під час Євромайдану і
АТО (жовтень 2014 р.) російські репери, закликаючи до миру
(«господи, прошу, не допусти війни») і возвеличуючи «георгіївську
стрічку», виголошували заклики – «на вас би Сталіна!» [23].
Таким чином, політизовані вірші і пісні на тему братерства
між українським та російським народом стали одним зі способів
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символічної репрезентації цивілізаційного кордону, що будувався
на відмінностях у системах ідентичності російського й українського народів щодо розуміння:
– цінностей свободи і ролі народу у виборі долі своєї країни,
протестної участі громадян, що виражалося у відмінному
сприйнятті протесту як «народного бунту», «беззаконня», «хаосу» і
як вияву «свободи», «демократії»;
– України як держави, що, з боку російських учасників
мережевих дискусій, втілювалося у запереченнях її існування на
тлі виокремлення таких концептів, як «Новоросія», «Крим наш»,
«Південний Схід», «Одеса», «Слов’янськ», а з боку українських
користувачів – у судженнях «Украина – единая», «никаких Новороссий», «нас долго делили на Запад и Восток», «ваша русская
весна» и «наше украинское лето»);
– радянського минулого і євроінтеграційних тенденцій,
«європейськості» українців, трагічних подій Другої Світової Війни
(що виявлялося у звинуваченні українців у фашизмі і привласненні
Росією «Великої перемоги», взаємних звинуваченнях у нав’язуванні «чужих» історичних міфів), цінності спільних православних,
слов’янських коренів та втрати значення цієї спільності.
Для українського суспільства тема руйнації «братерських»
відносин з Росією, набувши відображення у творчості українських
громадян, сприяло внутрішній консолідації та піднесенню патріотичних настроїв, щонайменше в «мережевих» спільнотах, учасниками яких є українські користувачі. Українська громадянська ідентичність виявлялася не тільки у кількості переглядів відеороликів, а
і в активній участі користувачів в обговореннях, публікаціях
коментарів на захист Української держави і її народу.
Міжкультурне спілкування «відеороликами» здійснювалося
переважно російською мовою, у той час коли вірші, авторами яких
були українці, за змістом відображали вороже ставлення до Росії і
російського народу. Це дозволяє визнати політичні пісенні і віршовані твори на тему «братерських» відносин між Україною та Росією
одним з видів «народної дипломатії», спрямованої на з’ясування
стану відносин між народами. Разом з тим, популярність відеороликів з політичними піснями та віршами можна розглядати як
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складову українсько-російської інформаційної війни, адже численні
спроби витіснити українські вірші з інтернет простору, замінити їх
на продукти російської пропаганди («антивірші»), застосування
тролінгу були спрямовані на дезорієнтацію користувачів мережі у
фактах і подіях як сучасного політичного життя України та Росії, так
і минулого двох країн.
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Наталія Замкова

НЕОІМПЕРСЬКА УТОПІЯ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МОВНУ ПОЛІТИКУ
У статті проаналізована природа сталіністської утопії та
продемонстрована основа цієї утопії у вигляді «магічної свідомості», в межах якої соціалістичний Вождь виступає аналогом
древнього Царя-Жерця. Показана теологічна основа ціннісної
акцентуації російської мови як «пра-мови» слов’янських народів
та її наслідки в сталінській версії «русифікації».
Ключові слова: утопія, магічна свідомість, імітація, русифікація.
Zamkova N. Neoimperial utopia and its influence on language
policy.
In the article it is analyzed the nature of Stalinist Utopia and it is
demonstrated that «magic consciousness» is the essence of this Utopia,
within which the socialist Leader behaves as the analogue of the
ancient Tsar-Magician. It is also demonstrated the teologic basis of the
value accentuation Russian language as «pra-language» of Slavic
Peoples and its consequences in Stalin’s version of «rusification».
Keywords: Utopia, magic consciousness, imitaton, russificaton.
У контексті формування в сучасній Росії нового типу
авторитаризму та імперської ідеології великої актуальності набуває
детальне вивчення його витоків, причому вивчення, позбавлене
звичних стереотипів. У цій статті робиться спроба розглянути під
дещо незвичним кутом сталінський режим у річищі його утопічної
та міфологічної складової. Передумовою нашого дослідження
виступає теза про те, що сталінізм спирався на певний утопічний
проект, який не був простим відродженням Російської імперії, з
одного боку, а з іншого – суттєво відрізнявся від утопії романтичного «революціонаризму» 20-х років. Саме тому ми назвали цей
утопічний проект «неоімперським», оскільки в ньому знайшли місце
нові міфологеми відносин між його «російською» основою та
іншими етнокультурними складовими, включаючи мовні відносини.
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В цьому вигляді ця Утопія виявилася першим різновидом міфології
«русского мира», свідком агресивної сутності якої ми є.
Наш підхід спонукає нас до висновку, що перед тим, як
приступити до аналізу цієї утопії та міфологічної конструкції, на
якій вона будується, треба виявити деяке базове спрощення, яке
лежить в основі поширених уявлень про сутність явища «тоталітаризму». Це спрощення йде від передумови перебільшеної раціоналізації його явища, тобто уявлення про те, що «тоталітаризм» є
просто вищим проявом несвободи та політичних практик тотального
насильства, причому насильства централізованого. Ініціатором
такого насильства виступала фігура тирана, «культ особи» якого та
інструменти насильства, якими він володів, були способами
відтворення абсолютної влади. Типова ілюзія стосовно природи
тоталітарної влади зафіксована у книзі М. Поповича, який писав про
різницю режиму перших років радянської влади та сталінською
системою таким чином: «Наступники Сталіна, відмежовуючись від
найбільш потворних рис його спадщини, називали сталінську добу
«періодом культу особи Сталіна». Цей евфемізм натякав на
«особисту нескромність» вождя і, щонайбільше, – на режим його
особистої диктатури. Проте це дуже поверхова характеристика»
[1, с. 621]. (Підкреслено нами. – Н.З.).
Наша теза полягає в тому, що сталінський режим та тип
державності, яку він побудував, спирається на певну утопію, аналіз
якої може значно уточнити наші уявлення про сутність цієї системи.
Намагаймося виокремити ці утопічні компоненти. Отже, яка утопія
змінила попередній різновид утопічної творчості? Відповісти на це
питання зразу не так легко, і тому ми спробуємо виявити деякі її
риси, а вже потім намагатимемося скласти більш-менш цілісний
образ. Перш за все ми можемо констатувати спадкоємність між
культурою авангарду (яка становила основи «романтичного революціонаризму») та «культурою» тоталітарного ладу або сталінізму. Ця
спорідненість виявляє себе, передусім, у глибинно-естетичній
природі цих двох типів (або етапів) радянської системи. В цьому
контексті показова сама назва статті з книги Бориса Гройса «Стиль
Сталін». Більш розгорнуто (але при цьому дуже стисло) ця формула
набула вигляду тези про «радянський лад як твір мистецтва»:
«Радянський митець не може протиставити себе владі як чомусь для
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нього зовнішньому та безособовому, яким для західного митця
виступає ринок. У радянських можновладцях, що намагалися перетворити світ або хоча б власну країну згідно з єдиним художнім
планом, митець невідворотно пізнає своє alter ego, невідворотно
знаходить внутрішню спорідненість з тим, що його пригнічує, та не
може відкидати спільного коріння між своєю духовністю та
бездушністю влади» [2, с. 18].
Схожу думку висловлювали Ф. Серс [3] та М. Вайскопф,
який написав книгу з цікавою та показовою назвою «Письменник
Сталін» [4]. (Подібна назва не є єдиною характеристикою «мистецької» природи сталінського тоталітаризму, зокрема, особистості
самого вождя. Так, Дм. Хмельницький написав книгу за назвою
«Архітектор Сталін» [5], яка виходить з аналогічних передумов).
Що мається на увазі в цьому образі та в якому сенсі ми можемо
вважати Сталіна письменником, якщо він не писав власне
художніх творів, лише був автором кількох книг питань з «історії
ВКПб», «питань мовознавства» (причому питань суто теоретичних, які безпосередньо не стосувалися мовної політики)? На нашу
думку, теза Вайскопфа рухається в напрямі, аналогічному
напряму думок Б. Гройса. Інакше кажучи, «письменник» –
означає митець у більш загальному, майже авангардному сенсі
слова. Для Сталіна соціальна реальність була аналогічна уявній
реальності художнього твору, повністю підконтрольного волі
митця, який як чарівник творить цю реальність. (Борис Гройс
констатує цю особливість у такому ж ключі: «Вони (тобто вожді)
створювали практично єдиний дозволений до створення твір
мистецтва – соціалізм, – та, в той же час, були єдиними критиками ними створеного)» [2, с. 38].
М. Вайскопф вельми вдало конкретизує функції вождячарівника, описуючи конкретні технології впливу на реальність та
на магічні властивості перетворення цієї реальності згідно з його
планом. Хоча сам він не доходить до послідовного аналізу всієї
сталінської системи під цим кутом зору. Бо якщо подовжувати
класичну думку дослідників тоталітаризму, то останній виступає
просто посиленим різновидом імперського централізму з вкрай
поширеними можливостями для застосування терористичних
технологій. Згаданий нами автор дає таку характеристику сталін181
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ського режиму, яка має певні відмінності від ідеї «безмежної
Влади» Центру у дослідників тоталітаризму: «Однак в ще більш
віддаленій ретроспективі сталінізм був не просто реваншем
російського абсолютизму – він виявився безмежно перенасиченим,
гротескно-компенсаторним поверненням до епохи, що передувала
Великим реформам, які принесли з собою прогресуючу секуляризацію та дискредитацію самодержавства, що завершилася
Лютим 1917 року» [3, с. 242 ].
Однак ми вважаємо неправильним ототожнення сталінізму з
російським абсолютизмом, оскільки природа згаданого ладу є
значно архаїчнішою. Продовжуючи ці думки, можна провести
певні аналогії між функціями древніх царів-жерців, які впливали
на космічні явища, та соціалістичним вождем, який не менш
магічно творив соціальну реальність. До речі, він мав претензії і
щодо природних явищ, наприклад, таким соціально-природним
явищем як «врожай», рекордні кількості якого у рамках соціального уявлення також залежали від магічних здібностей вождя-царя.
На підтвердження ідеї древньої міфологізації образу Сталіна
Вайскопф висуває сміливу (хоча й не повністю доведену) гіпотезу
про те, що метафоричним субстратом сталінської самоідентифікації послужив субстрат кавказький, зокрема, осетинський епос.
(Як відомо, за етнічним походженням Сталін частково належав до
осетинського народу). В чому це виявлялося? По-перше, метафори
заліза та, фактично, його культ, який в осетинському фольклорі
був домінуючим. Так, він констатує навіть зовнішню схожість
вождя з героєм нартівського епосу Сосланом (який був кульгавим).
Та й побутове життя Сталіна теж будувалося на певних архетипах
кавказького фольклору з такими його подробицями, як жорсткі
репресії проти родичів дружини.
Наприклад, цікавим аспектом такого роду космологізації
соціальної свідомості виступали відносини Сталіна до своїх
політичних супротивників (або до «ворогів народу»), які автор
бачить у світлі аграрно-календарної символіки, про що він, зокрема,
зазначає: «Взяті під кутом аграрно-календарної символіки, його
битви з опозицією нібито ілюструють фольклорне протиборство
весни та зими, що представлені, відповідно, бадьорою юністю та
присмерковою понурою старістю, що наповзає» [4, С. 327]. Аграрні
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мотиви виявляються і в інших міфологізованих інтерпретаціях
соціальних явищ, що для сучасного світосприйняття часто набирає
просто гротескних форм. Наприклад, як можна проаналізувати таке
явище, як «кулацтво», використовуючи таку символіку? А ось як:
«Як і треба, хтонічна нечиста сила пробуджується весною – разом зі
всією природою. На початку 1928 року Сталін сповіщає, що разом із
зерном з землі проростає кулак» [4, с. 340].
Згадана аграрна міфологія, або «вегетативні форми життєвідчуття» виступає в цій міфології, по суті, проекціями не тільки на
соціальний негатив (тобто «ворогів народу»), але й на все суспільне
життя: «По суті, все радянське життя уособлює нібито безперервний
кругообіг кадрових мас, які піднімаються із землі, проходячи через
свою сакральну зосередженість, і знов занурюються в її глибини,
щоб поступитися місцем удосконаленим спадкоємцям». [4, с. 341].
(Ця міфологічна символіка має дуже велике значення для пояснення
сутності сталінського терору, що виступає не як просте знищення
великих мас людей, але як конструктивна космічна та природна
робота, що має сакральний смисл, і без зрозуміння цього ми не
зможемо повністю зрозуміти цю сутність). Взагалі магічне ставлення до науки, що безпосередньо стосувалася Землі (та аграрноприродного циклу), яскраво виявилося у переслідуванні генетики та
підтримці «псевдовченого-мага» Т. Лисенка, який пообіцяв Сталіну
вивести «марксистсько-ленінську породу гіллястої пшениці», якій
уже було дано ім’я Сталіна. Якщо Вайскопф зосереджується, в
основному, на аграрно-природній міфології, то не меншу роль
магічне світосприйняття відігравало щодо точних наук (відомо, що
Сталін називав кібернетику «лженаукою» та мав наміри розгромити
теорію Ейнштейна) і в галузі промисловості та техніки. Дещо
кумедний приклад такого магічного мислення виявився у військовій
справі. Так, М. Попович зазначає, що радянська авіація програвала
німецькій за якістю, тому що Сталін «ставив авіаконструкторам не
реальні бойові, а сакральні завдання: літати «вище всіх, далі вище
всіх, швидше всіх» [1, с. 650].
Можна ще багато аналізувати культурологічні аспекти сталінської утопії, однак зараз вони нас цікавлять в аспекті мовної політики. Тому підіб’ємо деякі підсумки. Знову виникає питання, в
якому сенсі ми можемо говорити про те, що радянська комуністична
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утопія (послідовним представником якої був Л. Троцький) була
попередницею сталінської утопії. Якщо взяти за основу визначення
утопії не просто як владу Ідеї та «раціональної конструкції» на
основі цієї Ідеї, а як владу Мови та Слова, то, без сумніву, сталінський режим був режимом утопічним. Альтернативність цієї утопії
попередній утопії Леніна-Троцького (яка намагалася будувати
радянську політичну систему та всю соціальну реальність згідно з
ідеологією марксизму) полягала саме в тому, що владі раціональному концепту була протиставлена безмежна стихія ірраціонального
Слова, яке замінило собою реальність.
Цей примат Слова над реальністю теж перебував у річищі
естетики авангарду, про що писав його відомий дослідник культуролог М. Епштейн: «Порівняно з іменем, яке визначає «ідейно»
певну повноту предмета, сам предмет виявляється ущербним,
покоробленим, на чому й грає концептуальне мистецтво. Місто
виявляється лише почасти містом, робота – лише почасти роботою,
культура – лише почасти культурою. Предмет виявляє свою форму
чи концепцію настільки, щоб зразу ж вступити з нею у протиріччя»
[6, с. 232]. Тема пріоритету Слова над реальністю, який став
певним прокляттям радянської (і, на жаль, пострадянської) системи
була лейтмотивом філософського дискурсу видатного мислителя
радянської доби Мераба Мамардашвілі.
Думки Мамардашвілі та Епштейна торкалася всіх принципів
авангарду як такого, але їх слушність цілком підтверджується на
прикладі соціального авангарду сталінської доби. Так, наприклад,
М. Риклін констатує цю референтну пустотність в «речовій культурі», однією з моделей якої були так звані виставки ВДНХ, які
відображали віртуальну культуру споживання за умов комуністичного раю [7, с. 201].
Отже, ми в цілому описали основні контури сталінської
утопії, яка зовнішньо була схожа на Російську імперію минулого,
але за своєю природою була радикально іншою. Як ми показали,
для визначення цієї відмінності одного концепту «тоталітаризму»
замало, тому що він несе в собі багато спрощень. Точнішою
видається модель магічної свідомості, яка намагалася створити
світ згідно з волею диктатора та в далекій історичній перспективі
здійснити ідеал не всесвітньої комуністичної революції (про що
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мріяв революціонер-романтик Л. Троцький), а проект «всесвітньої держави», що обумовлювало відхід від політики «коренізації»
та повернення до неоімперських практик у галузі мовної політики.
І це цілком вірно та слушно. Але є суттєві відмінності між сталінською імперською імітацією та «класичною імперією».
Так, наприклад, М. Риклін абсолютно точно охарактеризував
природу влади як «іманентну», в той час як будь-яка імперія
спирається на ідею трансцендентного. Серед особливостей ідеї
іманентності, які ми хотіли б виділити, важливою є те, що держава
втрачає свою автономію від Церкви і сама перетворюється на
різновид такої Церкви. Така «теократизація» також виступає логічним наслідком магічного світогляду та породження реальності за
допомогою Слова, суспільним аналогом якого в соціальних
практиках виступає ритуал. Інакше кажучи, ритуалізація є характерною ознакою сталінського режиму, і це також суттєво відрізняє
його від імперій минулого, в яких ритуалу відведено його місце,
тобто рамки, за межі яких він не міг вийти [7, с. 66–67].
Якщо в процесі аналізу сталінської реальності використати
теорію симулякрів Ж. Бодрійяра, то варто поставити питання про те,
які з цих симулякрів можна віднести до радянської сталінської
імітації? З точки зору Бодрійяра, концепт гіперреальності є притаманний тільки нашій сучасності і його належить застосувати до
класично репресивних суспільств, до яких відноситься й сталінський
режим [8, с. 147]. Однак ми можемо посперечатися з французьким
філософом, і, відповідаючи на наше запитання, перше, що спадає на
думку, це, безумовно, підробка. Грандіозна архітектура (яку потім
Хрущов заклеймив як «архітектурні надлишки»), безсумнівно вказує
на імітацію Імперії, її великого Стилю та є наочною складовою
образу Наддержави.
Отже, знову повертаючись до питання про сутність імперського проекту Сталіна, ми можемо ще раз підсумувати на тлі
схожості з Російською імперією (абсолютне панування Центру
над Периферією) великі разючі відмінності. Яке відношення всі
згадані відмінності неоімперського сталінського проекту мали до
мови та мовної політики? На відміну від політики «коренізації» –
вектора мовної політики СРСР у 20-ті роки, в наступному
десятиріччі проект «українізації» змінився проектом поширення
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російської мови, тобто їй стали приділятися значно більше уваги,
ніж збереженню та розвитку мов інших народів країни. Також ми
сказали, що принцип державності почав домінувати над принципом етнічності, і частково це справді було так, оскільки можна
було зробити висновок, що російська мова фактично стала
виходити на перший план, по суті, повертаючись до свого статусу
часів Російської імперії.
Для того, щоб зрозуміти відмінності між сталінською «русифікацєю» та монолінгвізмом Російської імперії, треба ще раз
нагадати специфіку останнього, яка полягала в тому, що в
обґрунтуванні статусу російської мови як мови «Великої Традиції»
(тобто мови влади) мала місце певна байдужість до вузькоетнічного елементу, до культур окремих етносів (у тому числі й
етносу не тільки українського, але й російського). Саме тому в
рамках Російської імперії суто етнічні націоналісти не могли
досягнути незаперечного панування, хоча і намагалися це зробити,
яка демонструвала вищість принципу російського «самодержавства» над принципом російського етнічного націоналізму.
Інакше кажучи, панування російської мови в імперії було
викликано тим фактом, що, як і у випадку з Францією, російська
мова виступала мовою Влади та Держави, мовою владної
бюрократії. Тобто, в класичній Імперії «імперськість» пануючої
мови домінувала над її етнічним походженням. І тому деякі
дослідники практично не роблять різниці між імперією
Романових та імперією радянською, розглядаючи російську мову
як мову всесоюзної комунікації, як мову міжетнічного спілкування, більш важливу, ніж національні мови. Повторюємо, частково,
це правда, однак така позиція занадто «раціоналізує» сталінський
режим, не враховуючи його волюнтаристських, магічних,
утопічних та просто шизоїдно-фантасмагоричних аспектів. І саме
це робить сталінську «русифікацію» теж специфічною «підробкою» та симулякром.
У цій політиці велику роль відігравало «українське питання».
Згадаймо апологетику фігури Хмельницького, яка стає зрозумілою в
контексті основного завдання радянсько-російського патріотизму –
прагнення українського народу до возз’єднання з братнім російським
народом у рамках єдиної держави. (А ця ідея приховано готувала
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іншу міфологему, про яку ми скажемо трохи нижче). Ця міфологема й
становила стрижень сталінської моделі «русифікації», про яку ми вже
говорили згідно з апокрифічною легендою, яка починалася зі
славнозвісного тосту Сталіна після перемоги над Німеччиною – «За
великий російській народ!». На перший погляд, нібито нічого
особливого в цьому тості не було. Але якщо знати передісторію цього
висловлювання, то його сприйняття трохи зміниться.
Як ми вже зазначали, одним з аспектів шизоїдної утопії
Сталіна, яка була абсолютно альтернативною націонал-романтичним утопіям 20-років, була утопія створення всесвітньої держави. І
саме в рамках цього проекту (який був започаткований уже після
вагомих успіхів Радянської Армії у 1943 році) відбулася спроба
відновити «Велику Росію» (яка, як ми зазначали, також була
підробкою та симулякром). Відомо, що саме в цей час Сталін став
активно відроджувати православ’я, планував створити з Москви
центр світового православ’я. Заради цього була зібрана нарада з
московськими ієрархами церкви і саме в контексті всіх цих символічних подій знову виникла теза «Москва – Третій Рим». Ця теза
виступала основою міфологеми про виняткову історичну місію
російського народу, яку ми не знайдемо в Російській імперії, де
велич російської держави була більш пріоритетною, ніж сакралізація етнічних характеристик російського народу та надання їм
релігійного значення. Однак це була лише підготовка до основної
ідеологеми, яка була сформульована у 1950 році Сталіним під час
чергової дискусії з питань мовознавства.
Ця дискусія була цікава тим, що в її процесі була радикально
переглянута усталена теорія нації, яку розвивав Ленін та яку на
певному етапі поділяв сам Сталін. Йдеться про розв’язання проблеми генезису націй, які, за усталеною теорією, виникли внаслідок
розвитку буржуазних та ринкових відносин. З цієї точки зору,
українська, білоруська та російська нації існували як три автономні
національні одиниці (хоча й дуже близькі за мовними ознаками).
Між іншим, навіть у царській Росії, крім російської нації (народу),
відкрито визнавалося існування інших народностей, яким номінально надавався статус націй, хоча при цьому заперечувалися їхні
права на публічне використання не зовсім національних мов (і
особливо це стосувалося українців та української мови). Таке
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ставлення було абсолютно природним для імперського домінування
Центру і для імперської комунікації (що можна побачити і на
прикладі жорсткої мовної політики Франції).
Що радикально змінилося в новому контексті і тому, що ми
називаємо сталінською «русифікацією»? По-перше, була відкинута
ідея «буржуазного» походження націй та висунута альтернативна
ідея – причому вістря цієї концепції було націлене на саме
співвідношення української, російської та білоруської нації –
походження «братніх» націй з «єдиної давньоруської народності». З
точки зору цієї міфологеми ця народність була розгалужена на три
національні течії – російську, українську та білоруську. (В міфологізованому контексті ця «трійця» може розглядатися як різновид
церковно-теологічного мислення, з середовища якого вийшов сам
Сталін. Інакше кажучи, Бог був єдиним, але в трьох особах, причому
було вирішено, що зазначена «єдина давньоруська народність»
тлумачилася тільки як російська, і аж ніяк не українська).
Таким чином, на відміну від класичної імперської моделі у
феномені «русифікації» був наявний етнічний російський великодержавний націоналізм, але який докорінно відрізняється від тих
типів «націоналізмів», які притаманні «національним державам» та
в яких «національна більшість» домінує над «національними
меншостями», причому остання відчуває на собі весь тягар расистської сегрегації та мовної дискримінації. Нічого подібного не було
за умов сталінської «русифікації», і саме цим вона суттєво відрізнялася як від дискримінаційних практик національних держав, так
і від аналогічних практик імперій. Вона відрізнялася, передусім,
тим, що само поняття «нації» в великодержавній моделі цього типу
було «плаваючим», украй міфологізованим та певною мірою
«фантасмагоричним».
Чому ми робимо такий висновок? Передусім тому, що «давноруська народність», тотожна сучасній російській народності,
перетворилася з суто етнічної (або природної) сутності на сутність
метафізичну, краще сказати, містичну або теологічну. Якщо згадати християнську трійцю (Бог-Отець, Бог-Син та Бог-Дух святий),
то російська народність виступає, з одного боку, як одна з частин
цієї Трійці, а з іншого – як їх об’єднуюча сутність, тобто той
принцип, який у християнській теології дозволяв висловити тезу:
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«Бог єдиний!». Оця єдність (певною мірою платонівська) й давала
особливий статус російській мові в новій міфології, яка, повторюю,
повністю зберегла свої риси до нашого часу і функціонує (в тому
числі й на теренах України) як ідеологія «русского мира». Саме
тому вона має для нас настільки важливе значення для аналізу мовних політик не тільки за часів Сталіна, а і в наступні періоди історії
– радянського режиму (аж до «перебудови» та до його кінця).
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Вікторія Полянська

ЕСТЕТИКО-ПОЛІТИЧНІ
ТА ЕМОЦІЙНО-АФЕКТИВНІ ФАКТОРИ
СПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН
Досліджуються емоційні аспекти політичної свідомості як
фактор політичного судження. Розглядаються підходи до
дослідження емоцій у політиці, а також значення естетичних
факторів у процесі обробки інформації й формування політичних
суджень на прикладі українсько-російських відносин. Пояснюється
інструментальна функція естетичних об’єктів, оформлених у
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аудіо та візуальні повідомлення, в контексті трансформації або
генерування політичних суджень.
Ключові слова: емоції в політиці, політична свідомість,
афекти, політична естетика, політичні судження, політичні
стереотипи, українсько-російські відносини.
Polyanska V. Aesthetic-political and emotional-affective factors
of the Ukrainian-Russian relations assumption.
The emotional aspects of the political consciousness as a factor
political judgment are considered. The approaches of the emotions on
politics are conducted, in the same way the consequence of the
aesthetical factors is researched on the example of the UkrainianRussian relations. The instrumental function of the aesthetical objects,
which is formed like the audio and video message, is explained in the
context of the political judgment transformation and generation.
Keywords: emotions in politics, political consciousness, affects,
political aesthetics, political judgment, political stereotype, UkrainianRussian relations.
Проблема відносин між країнами завжди містить певні
політико-культурні, політико-психологічні та політико-естетичні
складові. Йдеться про фактори, які визначають політичні
установки, стереотипи, відношення, думки щодо учасників
політичних відносин і, відповідно, політичну поведінку та
характер взаємодії між суб’єктами. Одним із визначних факторів
у формуванні політичних рішень та поведінки міжнародних акторів є політико-психологічні та політико-естетичні компоненти
політичних відносин. Українсько-російські відносини в політикопсихологічному аспекті стали предметом публіцистики та
широкої суспільної дискусії як в Україні, так і Росії. Але
незважаючи на актуальність цієї теми і увагу світової спільноти,
що прикута до міждержавних відносин України та Росії, відчувається брак наукових досліджень, спрямованих на об’єктивний
аналіз процесів, що протікають у сфері політичної свідомості,
особливо це стосується механізмів формування політичних
суджень щодо поточних подій та суб’єктів.
Основною метою цієї статті є дослідження процесу взаємодії
емоційно-афективних компонентів політичної свідомості, оформле190
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них та діючих естетичними засобами, з когнітивними процесами в
ході формування політичних суджень. На основі політико-естетичної концепції та результатах дослідження емоцій у політиці
нашим завданням є показати зв’язок емоційно-афективних аспектів
політичної свідомості та сфери естетичного освоєння людиною
політики в процесі формування суджень щодо українсько-російських відносин.
Політична естетика (від нім. Ästhetik, від дав.-грец. αἴσθησις —
«почуття, чуттєве сприйняття») – це концепція та комплекс
методологічних підходів, у рамках яких досліджуються процеси та
явища, які виникають на межі політичної та естетичної сфер
людського буття внаслідок взаємопроникнення та взаємодії цих
сфер. Становлення концепції політичної естетики відображено в
роботах П. Бурдьє, В. Бушанського, О. Дорського, Дж. Рансьєра,
К. Сартвелл, Р. Харімана. Проблема естетики політичної влади стала
предметом дослідження вітчизняного науковця В. Бушанського,
який доходить переконливого висновку про те, що без урахування
естетичного чинника політичного процесу його адекватне пізнання
стає неможливим [1]. В аспекті реальної політики політична
естетика може виступати як сукупність політичних технологій,
спрямованих на конструювання певного емоційного відгуку щодо
політичних об’єктів (особистості (іміджу, події, політичного
рішення, політичного об’єкта (держава, нація, партія), політичного
процесу (реформа, революція, війна), а також на вплив у процесі
формування політичного судження та відповідних моделей поведінки. Технології політичної естетики реалізуються в сфері політичної
комунікації та політичної культури, впливаючи на політичну
свідомість або її окремі компоненти.
У цій роботі ми розглянемо емоційні компоненти політичної
свідомості та зміст «емоційного відгуку», емоційної реакції, на
який спрямовані технології політичної естетики. Причому, цей
«емоційний відгук» нас цікавить в аспекті процесу формування
політичних суджень та відповідних моделей політичної
поведінки. Емоції в політичній науці досліджувалися в роботах
таких вчених, як Р.Абельсон, М.Лодж та Ч.Тебер, Л. Хадді,
Т. Бредер, Дж. Е. Маркус, В. Нойман, М. Макуїн та багато інших.
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Політична психологія досліджує емоції в політиці реакції, що
«мають вплив на те, яким чином громадяни організують інформацію, вивчають факти відносно політики, формують враження та
приймають рішення стосовно політики» [1, c. 499]. Поняття
«емоцій» у наукових дослідженнях вживається в доповненні або
синонімічно щодо таких понять, як «відчуття», «почуття», «афекти»,
«настрій», «пристрасті». Слово «емоції» утворено від латинського
«emovere», що означає «збуджувати, рухатися, захоплювати», в
повсякденному мовленні під емоціями розуміють як любов,
ненависть, злість, страх, надія та гордість. Емоції відображають
відчуття, оскільки вони мають вираження, можуть мати зв’язок із
соціальними очікуваннями та бути справжніми або лицемірними.
Емоції мають інтенційність та лежать в основі поведінкових реакцій,
одними з найяскравіших та неорганізованих є такі екстремальні
стани як терор, паніка або лють. Афекти є абстрактним, неусвідомлюваним досвідом стимулювання, які включають в себе
психологічну реакцію, викликану середовищем, яке визначає інтенсивність почуттів. Афекти є сполучниками між усвідомлюваним та
волею, пов’язують наші тіла з оточуючим середовищем та впливають на процес усвідомлення. Найчастіше афекти сприймаються як
один з трьох сфер людських метальних функцій, поряд із мотивацією та пізнанням.
Унаслідок дослідження Р. Абельсона [3] та його колег у 1982
році було зроблено висновки, що позитивні та негативні емоційні
відгуки щодо політичних лідерів, такі як надія, ентузіазм, злість
та страх, формують їх здатність бути обраними (electability).
У серії експериментів М. Лодж та Ч. Тебер [4] показали, що всі
соціальні та політичні концепції навантажені афектами у вигляді
позитивних або негативних ярликів, що зберігаються в пам’яті,
незалежно від їх когнітивного змісту, та приходять на думку без
зусиль та автоматично. Коли людину просять дати оцінку, наприклад, «Як почуваєшся?», активується евристика, і її почуття щодо
об’єкта автоматично накладаються на думку, впливаючи на формування судження.
Л. Хадді та його колеги [5] досліджували роль тривоги та гніву
в потенційно загрозливому контексті, такому як терористична
атака. Вони виявили, що страх запобігає когнітивній обробці
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інформації, оскільки увага зосереджена на джерелі небезпеки,
замість інших аспектів середовища. На додачу, загроза визначає
міжособисті відносини, сформовані для мінімізації персональної
незахищеності по відношенню до тероризму.
Т. Бредер [6] досліджував політичну комунікацію в контексті
емоційності, зосереджуючись на ентузіазмі та страху, які стимулюються візуальними та аудіосигналами політичної реклами. Його
експерименти та дані контент-аналізу демонструють визначний
вплив афективного змісту політичної реклами на електоральну
участь та вибір.
Позараціональна складова політики і політичної діяльності
розкривається, здебільшого, через поняття політичного міфу. В політичній науці утвердилось поняття про міф як «цілісне, спрощене,
переважно ірраціональне відображення в індивідуальній і масовій
свідомості політичної реальності та основних суспільних цінностей,
своєрідний символічний засіб їх інтерпретації, моделювання світу i
соціального життя» [7, с. 8–9]. Крім того, політичний міф є інструментом реалізації конкретних політичних завдань, утвердження
нової політичної ідеології. Варто погодися із твердженням про те,
що політичний міф є своєрідною інтегрованою формою міфологічної й політичної свідомості, особливим видом міфу, що зберігає в
колективній пам’яті народу його соціальний досвід, імперативи
духовно-морального виміру політичних процесів, зрештою, –
формує світобачення, життєві плани, спосіб життя людей, «перетворює» ідеї й символи в практичну площину [8].
К. Дж. Феттвайс в дослідженні патологій влади доводить, що
емоції та переконання щодо політики можуть вважатися патологічними в тому випадку, якщо в них переважають ірраціональні
складові. Зокрема, такі емоції як страх, гордість, слава та зверхність,
пиха в політиці зустрічаються скрізь та мають різноманітні прояви.
В цілому, це нормальні емоційні реакції на політичні об’єкти, але є
умови, за яких, наприклад, страх перетворюється на параною,
гордість на шовінізм, коли «…патологічні переконання роблять нас
більш войовничими, ніж ми могли б бути» [9, c.14]. Відповідно, в
політичному конфлікті патологічні емоції позначаються на інтенсивності та глибині процесів взаємодії конфліктуючих сторін,
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інтенсивності емоційного сприйняття ворога, визначають ступені
насильства, що застосовується, стиль прийняття рішень та їх зміст.
«Коли патологія визначає реальність, політика стає протилежною тому, що раціональний аналіз національних інтересів
пропонує як прийнятне» [9, c. 15]. Часто трапляється ситуація,
коли політичні лідери обґрунтовують важливість чогось, що таким
не є. Наприклад, необхідність війни часто обґрунтовується не
раціональними підрахунками матеріальних втрат та зисків від
воєнних дій, а ціннісними уявленнями щодо «бажаного» або
«необхідного» в цій ситуації. «Стратегічний перформанс може
бути вдосконалений тоді, коли патологічні переконання виявлені
та усунені» [9, c. 15]. Рішення, що приймаються на основі патологічних уявлень, можна вважати контрпродуктивними. Автори
дослідження вважають, що рішення про розв’язання війни з іншою
державою вимагає великого об’єму патологічних емоцій та зусиль
з їх актуалізації.
У формуванні патологічних політичних уподобань у сучасному
світі можуть відігравати значну роль досить різноманітні фактори
стихійного або керованого характеру. Це можуть бути об’єктивні
події надзвичайного характеру, що посилюють гостроту переживання емоцій, як-то криза, війна, революція. Але універсальним
контрольованим фактором посилення/послаблення або навіть
маніпулювання політичними емоціями звичайно є ЗМІ, серед яких
найвпливовішим залишається телебачення.
Унаслідок залучених спостережень за масовими акціями, що
проходили в м.Дніпропетровську протягом кінця 2013 – початку
2015 років, та результатів глибинних інтерв’ю в виділених для
аналізу групах аналітики Центру соціально-політичних досліджень
«Артха» виявили зв’язок між відчуттями страху, тривоги, гніву,
ентузіазму та процесом формування політичних суджень. На
основі цих спостережень можна дійти висновку, що в процесі
безпосередньої участі невеликих груп людей, а також середніх
конвенційних та експресивних натовпів, емоційна реакція відбувалась значно швидше, ніж під час контакту з ЗМК (електронні ЗМІ,
зокрема), відзначалися стійкістю та впливали на процес формування політичних суджень. Провідну роль у процесі формування
політичних суджень відігравали естетичні фактори. Присутність
194

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

національної символіки (візуальна та музикальна) викликали
ентузіазм, позитивні, піднесені емоції. В той же час, присутність
символічних, аудіо та візуальних сигналів, в які оформлюються
інформаційні повідомлення, що надходили з оточуючого середовища, спричиняли тривожність, страх, гнів та ентузіазм. При цьому,
структурування в міжособистісній комунікації, що мало неформальний характер, пом’якшувало гостроту емоційних переживань
та полегшувало когнітивні механізми обробки інформації.
Динаміка гостроти емоційних переживань виявилася зворотно
пропорційною частоті актів неформальної комунікації, в тому
числі міжсобисте спілкування, спілкування в групах під час
масових заходів, спілкування у соціальних мережах. Саме спілкування, розширення особистих контактів, можливість висловити
свою думку, відчути себе частиною групи зі спорідненим
світоглядом (малої групи з персоналізованим членством) стало
амортизатором між емоційно-провокуючими сигналами і процесами обробки інформації та формування політичних суджень,
пом’якшило емоційний вплив та сприяло стратифікації громади
міста за ознакою критичного/некритичного мислення. Виділилася
група людей, активно задіяних у соціально-політичних процесах,
яка реалізує функцію громадянського суспільства («агентів дії»), та
більш чисельна група мешканців міста, яка займає менш активну
громадську позицію та залишається в ролі «глядачів». Група
«агентів дії» орієнтована на пошуки альтернативної інформації та
більш уважну її обробку, тоді як група «глядачів» схильна
сприймати інформацію в готовому вигляді, який не потребує більш
глибокого аналізу, одночасно «заражаючись» від емоційних
сигналів, що надходять зі ЗМІ (новини, ток-шоу, гучні та часто
неперевірені «викиди» в соціальних мережах). Слід зазначити, що
між групами «агентів дії» та «глядачів» існує взаємозв’язок та
взаємодія, оскільки група «агентів дії» демонструє нові та
актуальні моделі поведінки, які стають активно або пасивно
референтними для групи «глядачів», рекрутуючи з останньої
найбільш активних осіб.
Окремо слід сказати про структуру політичних цінностей, яка
також зазнала суттєвих змін за цей період. Сильні емоції, викликані
сигналами із зовнішнього середовища, спричинили зсуви у
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сприйнятті політичних об’єктів, а також відповідні установки та
стереотипи. Цінність «національного», «державності», «єдності» в
рамках політичної нації наповнилась емоційним змістом. Але інтенсивність її переживання виявилася сильнішою в групі «агентів дії»,
оскільки їх перебування у активній суспільній діяльності та безпосередньому спілкуванні полегшила процеси формування політичних
суджень щодо політичного самоусвідомлення та політичної самоідентифікації в рамках ціннісної парадигми Евромайдану, а також
подальших подій на Сході України.
У групі «глядачів» процеси самоусвідомлення та самоідентифікації з Україною, українськими національними та державними
символами відбуваються дещо іншим способом, головним чином
через протиставлення негативно референтних моделей поведінки,
якими стали «росіяни», «Росія», «ВВП», наприклад. Неоднорідність групи «глядачів» та нестача досвіду самостійного аналізу
суспільно-політичної інформації спричиняють спрощення інформаційних повідомлень, які надходять до неї зі ЗМІ, і відповідну
складність когнітивних та полегшення емоційних реакцій на
інформаційні аудіо та візуальні сигнали.
Формуються політичні судження щодо таких об’єктів політичної реальності, як «Росія», «росіяни», «Путін» і т.д., які
оформились у вигляді когнітивно-емоційних маркерів. Стосовно
вказаних об’єктів найчастіше переживаються такі емоції, як подив,
гнів, розчарування, обурення, образа, рідше зверхність та страх.
Також слід зазначити, що гострота емоційної реакції на вказані
політичні об’єкти в групі «глядачів» більш гострі, але менш стійкі.
Тоді як в групі «агенти дії» гострота емоцій, пов’язана із конкретними інформаційними повідомленнями, підвищується піково і
має короткостроковий характер.
Для групи «глядачів» основним каналом отримання політичних новин є ТБ, тоді як «агенти дії» для цього переважно
користуються Веб та експертними оцінками у міжособистому
спілкуванні.
«Теленовини дають людям відчуття інформованості, але не
постачають основної інформації» [10, c. 4]. Оскільки «глядачі»
більшою мірою схильні споживати інформаційний продукт через
ТБ, візуальна складова інформаційних повідомлень для них
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складає вирішальний об’єм, оскільки візуалізоване знаходить до
мозку більш короткий емоційний шлях.
Традиційно, для вимірювання політичного контенту та його
модальностей в електронних ЗМІ користуються такими методами,
як, наприклад, контент-аналіз, фіксуючи вербалізовані смисли за
певною схемою. Але візуальний ряд, або, наприклад, аудіоряд не
аналізується повною мірою. І це позбавляє політичного аналізу
можливості зрозуміти потенціал впливу мас-медіа на формування
політичних вподобань та прийняття рішень у суспільстві. Наприклад, можна провести паралелі між кількістю показаних у ЗМІ
кадрів з пораненими українськими солдатами, похоронів бійців та
вбитих горем членів їх родин та 1) відсотком ухиляння від мобілізації або ж 2) навпаки, з високим відсотком явки в воєнкомати. З
огляду на вищесказане, високий відсоток ухиляння від служби
буде накладатися на домінуючі емоції страху, тривоги та печалі,
тоді як високий відсоток явки в воєнкомати вірогідно збігатиметься із домінуванням ентузіазму або гніву.
Мозок працює з візуальною інформацією таким чином, що
великий масив образів накопичується, але розуміння, усвідомлення
відбувається лише через маленьке свідоме «віконце», куди потрапляє візуальна інформація. Дж. Е. Маркус, В. Нойман та М. Макуїн
досліджували цей феномен як «верхівку айсберга» [11].
Не можна сказати, що афекти напряму визначають судження,
але впливають на спосіб, яким обробляється інформація, на стиль
формування політичних суджень [12]. Евристичні сигнали можуть
відігравати сильну роль у судженнях відносно політичних об’єктів.
Емоції щастя та печалі задіяні в формуванні стилю обробки
інформації мозком людини.
У той же час модальність емоцій не є вирішальною у сприйнятті інформації та процесі формування політичного судження.
Наприклад, емоції страху та гніву, будучи негативними, мають різні
інтенції щодо впливу на політичну поведінку. Як вважають Дженніфер Лернер та Дічер Келнер [13], індивіди реагують, відчуваючи
емоції відрази або тривоги за різних умов.
Відчуття відрази та фрустрації активуються в знайомому, але
репресивному середовищі. Тривога та занепокоєння продукуються,
коли відбувається щось неочікуване та невідоме, на що індивід не
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може ефективно відреагувати. Коли реакція є ефективною, це
породжує відчуття розслабленості. Наприклад, якщо людина дізнається про те, що її країна знаходиться у стані війни із сусідньою
державою, яка на віку цієї людини вважалася дружньою, тривога та
занепокоєння, викликані такою інформацією, можуть бути розряджені конкретною реакцією цієї людини. Якщо такою реакцією буде
замкненість людини, апатія, прагнення до алкоголю, немотивованої
агресії, така реакція не може вважатись ефективною щодо стану
психологічного комфорту в довгостроковій перспективі. Якщо ж
людина починає активно спілкуватись із іншими людьми, що
відчувають те саме, одночасно роблячи спільну справу, наприклад,
волонтерство, емоційна напруга буде знижуватись.
Унаслідок вищесказаного можна дійти таких висновків:
По-перше, дослідження емоційно-афективних компонентів
політичної свідомості є досить складним і динамічним процесом,
але необхідність таких досліджень є самоочевидною, оскільки
емоції та афекти задіяні в процесі формування суджень щодо
внутрішньої та зовнішньої політики.
По-друге, найбільш ефективним інструментом формування
певних афективних та емоційних станів є аудіо та візуальні
сигнали, оформлені в естетичних об’єктах, у тому числі художніх
образах, та їх трансляція через засоби масової комунікації.
По-третє, українсько-російські відносини з кінця 2013 року до
наших днів мають своє відображення в політичній свідомості, де
емоційно-афективний компонент відіграє значну, а іноді і вирішальну роль. Зміст цього компонента вимагає акуратного та
послідовного аналізу, оскільки дає підстави не лише для окремих
політичних суджень, а й позначається на адекватному розумінні
ситуації як політичними експертами, так і широкою публікою в
обох країнах.
По-четверте, проблемою залишається складність аналізу
впливу політико-естетичних аспектів на трансформацію емоційноафективних станів, його матеріально-технічна витратність, які, на
нашу думку, компенсуються евристичними та практично значимими результатами, отриманими від таких досліджень.
По-п’яте, на основі залученого спостереження та опитувань
методом глибинного інтерв’ю визначено пропорційну залежність
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від соціально-політичної активності та гостроти відчуття емоцій
щодо критичних політичних ситуацій, таких як збройний конфлікт.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті розкривається сутність, форми та окремі аспекти
функціонування інституту держави в контексті глобалізаційних
процесів.
Обґрунтовується значущість ціннісних чинників державо- та
націотворення.
Ключові слова: держава, суспільство, конфлікт, управлінська
еліта, глобалізація.
Kucherenko І. The functioning of the Institute of State in
conditions of globalization.
The article reveals the essence, forms, and certain aspects of the
functioning of the Institute of state in the context of globalization.
Explains the significance of the values in the polity.
Keywords: state, society, conflict, governmental elite,
globalization.
Аналіз інституту держави дає змогу краще зрозуміти зміни в
політичному процесі сучасної України, які визначають динаміку і
напрям політичного розвитку українського суспільства. Тут варто
зазначити, що з-поміж багатьох значень терміна «інститут»
домінуючим є визначення, згідно з яким «інститут» розуміється не
стільки як формально-юридична організація, скільки сукупність
стійких вірувань, традицій, норм та поведінки, втілених у різних
соціальних організаціях. Таким чином, «Інститути – це соціальні
системи, створені людьми і котрі відображають поведінку людей
та їх волевиявлення» [1, с. 21].
З огляду на останні події в Україні кінця 2013 – початку 2014
років (громадські виступи за євроінтеграційний курс Української
держави, анексія Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, масована інформаційна війна, конфронтація з переростанням у
масштабний воєнний конфлікт на Сході України, внаслідок якого у
відповідь українська влада заявила про проведення Антитерористичної операції із залученням Збройних сил України [2; 3])
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актуалізуються питання цілісності території Української держави, а
також важливість досліджень функціонування інституту держави,
інституційних викликів його трансформації та подальшого розвитку.
Міжнародний конфлікт, зокрема російсько-український, реакція міжнародної спільноти на події в Україні в сукупності своїй
дають підстави для перегляду найважливіших функцій інституту
держави – забезпечення правопорядку, регулювання соціальних
відносин та розв’язання соціальних конфліктів на макрорівні,
розподіл благ у суспільстві, захист національних інтересів та
гарантування національної безпеки.
Наведені функції інституту держави водночас виступають
показником, характеристикою рівня, ступеня суспільного розвитку
загалом. Такий підхід дає змогу аналізувати інститут держави в
контексті його цивілізаційного виміру. Як свідчать дослідження
М. Михальченка та Ю. Шайгородського, поняття «цивілізація» найбільш детально розроблено у філософсько-соціологічній інтерпретації. В той же час, у політологічному значенні, коли в основу
визначення критерію цивілізації покладається держава, політична
нація, тип політичної системи, це поняття використовується значно
менше [4, с. 19]. Слушним є інтегративний аналіз, застосований для
інтерпретації поняття цивілізації, в якому науковці виокремлюють
два основні підходи: позначення певного рівня розвитку суспільства
і характеристика його матеріально-технічних досягнень у
зіставленні з духовними надбаннями. Обидва підходи, на думку
дослідників, часто переплітаються і доповнюють одне одного, хоч і
характеризують суспільно-історичний розвиток якісно по-різному. І
з урахуванням того, що в світі існують різні типи цивілізацій:
глобальні, регіональні, осередкові, вчені одностайні в тому, що
сьогодні сам світ став єдиною глобальною цивілізацією, будь-який
народ, будь-яка країна є її складовими. Цілком погоджуючись з
думкою вчених, можемо констатувати, що нецивілізованого народу
бути не може. Може йтися лише про відмінність між загально
визначеними ознаками цивілізованості й окремим проявом існування частини людської цивілізації, який не цілком підпадає під ці
загальновизначені ознаки. «Ціле і окреме – це різні кількісні та
якісні характеристики людства, окремих регіонів, країн і націй»
[4, с. 20] (курсив наш – І. К.).
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Такий підхід дає підстави вважати, що генезис інституту
держави водночас зумовлений певними особливостями формування
українського національного простору політичної культури, яка
функціонувала лише в періоди повноцінної державності України.
«Деякий період (1919–1991 рр.) вона існувала як сурогат політичної
нації. В такій якості вона (Україна – І. К.) входила до ООН у 1944–
1991 роках, коли начебто була «союзною республікою» в складі
СРСР, а насправді – провінцією більшовицької імперії, замаскованої
під красиву назву: Союз Радянських Соціалістичних Республік.
Відновилася українська політична цивілізація як повноцінна 1991
року, коли було проголошено незалежну державу Україна» [4, с. 21].
Водночас варто зазначити, що на процес формування українського національного простору політичної культури, а отже, і
функціонування інституту держави суттєвий вплив мають
глобалізаційні процеси, які визначають політичні курси самих
держав. Точніше про це висловився С. Кононенко, що «інститут
сучасної національної держави зазнає впливу низки негативних
факторів технологічного, економічного, політичного, військовобезпекового, ідеологічного та соціокультурного характеру, однак
усі ці чинники не руйнують цей інститут, а лише його
видозмінюють [5, с. 600].
Про вирішальний вплив глобалізаційних процесів на
трансформацію інституту національної держави зазначає у
своєму дослідженні І. Алєксєєнко [6], характеризуючи сучасну
глобалізацію як процес незавершений, нерівномірний, що супроводжується контртенденціями й суперечливими явищами,
розмиванням меж між внутрішньою й зовнішньою політикою,
появою нових інструментів управління світовими політичними і
економічними процесами, переформатуванням міжнародної системи, тісною взаємодією націй-держав, посиленням техногенного
характеру цивілізації, ускладненням соціальних структур і
зв’язків, дедалі більшою проникністю й універсальністю
політичних і соціально-економічних процесів.
Стан міжнародних відносин у контексті українсько-російського конфлікту унаочнює наведену вище модель прояву та
впливу глобалізаційних процесів на функціонування національної
держави та її спроможність протистояти зовнішнім силам. Саме
тому з виникненням глобальних проблем суспільного розвитку,
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котрі не можуть не позначитися на загальнонаціональній
державно-управлінській системі, на думку Р. Войтовича, постає
необхідність посилення потенціалу сильної держави [7, с. 101]
(курсив наш – І. К.), спроможної протистояти інституційним
викликам розвитку сучасного світу, який тотально залежить від
процесів глобалізації. Такий потенціал учений вбачає можливим
завдяки двом чинникам: внутрішньому, що гарантує громадянам
соціальну безпеку, політичну стабільність та економічний розвиток, а також зовнішньому, що забезпечує конкурентність держави,
ефективність її протистояння різним глобалізаційним викликам,
котрі мають місце в сучасному світі.
Роль інституту держави посилюється в перехідні періоди
розвитку суспільства, і особливо в часи, коли це суспільство перебуває в надзвичайному стані збройного конфлікту, що загрожує
цілісності всієї держави. Виходячи з цього зростає роль управлінської еліти державного та регіонального рівнів [8]. Власне на
управлінську еліту покладається функція ефективної управлінської
організації. Зокрема, досліджуючи розуміння сутності «сильної
держави», Р. Войтович виокремлює два головні аспекти, – це, перш
за все, ефективна управлінська організація (курсив наш – І. К.) з
реалізації національних інтересів в умовах інституційних викликів
глобалізації, а також держава (курсив наш – І. К.), котра наділена
потужним потенціалом впливу на геополітичну структуру
розвитку сучасного світу.
Як бачимо, інститут держави загалом і управлінська верства як
важливий інструмент захисту її інтересів виступають у ролі
соціальних партнерів громадянського суспільства. Саме в управлінської еліти [9] є всі необхідні ресурсні можливості претендувати на
політичне лідерство в Україні, а в самої управлінської еліти є всі
ресурсні можливості набуття цього лідерства. Такими ресурсними
можливостями виступають політична, соціальна і діяльнісна сфери.
На думку О. Логвиненка, у політичній сфері головним для
управлінської еліти стає власний політичний вибір. Адже
самовизначення адміністративної еліти виявляється у її прагненні
до демократичних перетворень у суспільстві, що збігається з
нинішньою офіційною ідеологією Української держави. У
соціальній сфері найбільш ефективним засобом досягнення полі203
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тичного лідерства стає соціальне партнерство у системі взаємовідносин «народ-влада». Саме у цьому контексті управлінська
еліта усвідомлює, як населення сприймає «владу» і якою мірою
довіряє їй. Діяльна сфера ресурсних можливостей управлінської
еліти свідчить про належне виконання нею відповідних функціональних обов’язків, серед яких найбільш ресурсною є функція
прогнозування.
У час складних суспільно-політичних процесів (події в Україні
кінця 2013 початку 2014 року, конфронтація з переростанням у
масштабний воєнний конфлікт на Сході України), економічних
(економіка України ввійшла в зону стагфляції – економічне падіння
на тлі значної інфляції. А зростання цін було викликане в основному
триразовим падінням курсу гривні та підвищенням тарифів. Але
тільки не зростанням попиту. На скільки стало біднішим населення,
свідчать цифри зниження роздрібного товарообігу за 2014 р. –
майже на 23 відсотки) [10] та відповідних соціальних наслідків великого значення набуває здатність державних інститутів і суспільних
об’єднань до прогнозування власного майбутнього, і, як наголошує
О. Логвиненко, не тільки найближчого, але й віддаленого на роки й
десятиріччя. І саме управлінська еліта має виконувати суспільнопрогностичну функцію, «тобто свідомо і на раціональному рівні
планувати і регулювати загальну політику управління в державі
відносно до моделі її розбудови у майбутньому» [9, с. 213–214].
Такий підхід є особливо ефективним і раціонально виваженим з
точки зору внутрішнього фактора національного розвитку окремої
держави і є визначальною умовою її «сили». У своєму дослідженні
Р. Войтович у цьому зв’язку виділяє три головні параметри, які
визначають як внутрішній, так і зовнішній потенціал «сильної держави», це: 1) адміністративно-політична еліта, здатна розробляти та
впроваджувати ефективну державну політику; 2) вплив науки на
соціально-економічний розвиток держави; 3) ефективна система
національної безпеки [7, с. 102].
У будь-якому разі, глобалізаційний процес породжує чимало
змін та викликів, що перебувають під домінуючим впливом інформаційно-комунікативних технологій на соціум, на взаємовідносини
в усіх сферах суспільного життя, на ідентифікацію особистості. І, як
свідчать численні дослідження вітчизняних філософів, соціологів та
204

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

політологів, визначальну роль у таких глобальних трансформаційних процесах відіграють конкретні політичні курси самих
держав. Ціннісні ж орієнтації в цих процесах виступають своєрідним мотиваційним підґрунтям людської дії, є одним з ключових
аспектів політичної організації суспільства. Водночас саме
ціннісний компонент, на превеликий жаль, лежить у площині
політичної дезорганізації суспільства, що позначається на ідеологічному, політичному, науково-освітньому процесі. На думку
науковців [4], на першому етапі незалежності України потужним
індикатором ціннісної розколотості була ідеологія (протистояння
комуністів і антикомуністів), сьогодні ж це – штучно інспіроване
мовно-культурне питання. Етнічний фактор при цьому не відіграє
помітної ролі. Ціннісна розколотість виявляється в зовнішньополітичних орієнтаціях еліт і особистостей (куди йти, з ким дружити
і проти кого дружити), в духовно-культурній сфері, повсякденному
житті, дотриманні норм демократії, моралі тощо. Випливає така
розколотість з економічного, політичного і культурного стану різних
соціальних і етнічних груп, а також є одним з результатів зовнішніх
впливів на державу та її громадян.
У цих умовах держава має посилити свої функції суспільного
арбітра, організовуючи як діалог у суспільстві, так і застосовуючи
всі надані їй Конституцією і законами ресурси та можливості для
розв’язання конфліктних питань.
Таким чином, глобалізаційний вплив, серед іншого, залежить
від політичного та інституційного чинників національного рівня,
що водночас постає одним з головних інституційних викликів
суспільного розвитку в умовах глобалізації, за яких потенційною
стає підміна національного інтересу глобальним. У таких умовах
гостро актуалізується питання збереження національної ідентичності, власного геополітичного простору, що буде протистояти
будь-якому варіанту глобальної експансії задля збереження та
підвищення геополітичного статусу держави.
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Стелас Асланов

НЕВИЗНАНІ КВАЗІДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ
ЯК ФАКТОР ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
Проаналізовано політико-правовий статус та процес формування невизнаних квазідержавних утворень на Півдні та Сході
України. Доведено, що «ДНР» та «ЛНР» є потужним фактором
етнополітичної нестабільності в Україні.
Ключові слова: етнополітична стабільність, невизнані держави, етнополітична дезінтеграція
Aslanov S. The Unrecognised (de facto) States as a Factor of
Ethnopolitical Instability in Ukraine.
The political and legal status of unrecognised (de facto) states in
South and East of Ukraine and the process of their formation are
analyzed. It is proved that DNR and LNR appear to be powerful factor
of ethnopolitical instability in Ukraine.
Keywords: ethnopolitical stability, unrecognised (de facto) states,
ethnopolitical disintegration
Аналіз засвідчив, що юридичні словники та енциклопедії
класифікують невизнану державу як територію, яка проголосила
себе суверенною державою і має певні ознаки державності: назву
(задекларовану як офіційну), атрибути (державну символіку),
систему управління (органи влади, збройні сили), правову систему
(Конституцію на інші нормативні акти), контроль над територією,
населення, – але не має дипломатичного визнання з боку державчленів ООН [1]. Територія невизнаної держави вважається такою,
що перебуває під суверенітетом держави-члена ООН. Невизнані
держави, як правило, характеризуються міжнародною спільнотою
як нелегітимні, сепаратистські утворення або окуповані регіони.
Як зауважує К. Вітман, відмовляють у визнанні самопроголошеним республікам, насамперед, держави, до складу яких раніше
входила територія, що відкололася внаслідок етнополітичного
конфлікту [2].
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Окрім невизнаних держав, у політології та правовій науці
застосовується ще один синонімічний термін – квазідержавні
утворення. Етнополітичний словник визначає державоподібні
утворення (квазідержави) як особливий вид суб’єктів міжнародного права, що мають певні ознаки держав, але не є такими в
загальноприйнятому розумінні [3]. Квазідержавні утворення є
особливою політичною організацією суспільства, яка, на відміну
від держави, не має всіх її ознак та/або міжнародного визнання.
Використовується термін щодо територій з невизначеним
статусом, сепаратистських регіонів, самопроголошених республік.
В. Опришко, пропонуючи перелік суб’єктів міжнародного права,
наголошує на виокремленні особливої форми суб’єктів
міжнародного права – квазідержавних утворень [4].
Більшість квазідержавних утворень (на пострадянському
просторі всі) утворилися внаслідок сепаратизму та участі в цьому
процесі сусідніх держав, зацікавлених в етнополітичній дезінтеграції та підтриманні етнополітичної нестабільності. Головну роль у
дезінтеграційних процесах регіону відіграє Російська Федерація,
яка визнає та підтримує невизнані республіки, надаючи їм інформаційну, політичну, фінансову, військову допомогу. Експерти
сходяться на думці, що у випадку Придністров’я, Південної Осетії
та Абхазії йдеться про блокування держав, до яких належали ці
території – Грузії та Молдови, – в євроінтеграційному, євроатлантичному поступі; у випадку Нагірного Карабаху – у послабленні
енергетично потужного Азербайджану на користь енергозалежної
від Росії Вірменії.
Міжнародне невизнання – важлива характеристика квазідержавних утворень, що унеможливлює їх нормальний економічний
розвиток, співпрацю з іншими державами. А, отже, диктує
економічну, а тому й політичну залежність від держави-донора,
якою на пострадянському просторі в абсолютній більшості випадків постає Росія, у випадку Нагірного Карабаху – також Вірменія.
Невизнані республіки фінансуються також за рахунок міжнародної
гуманітарної допомоги, але головну роль у підтриманні їх життєдіяльності відіграє цільова фінансова допомога сусідніх держав,
зацікавлених у зміцненні позицій невизнаної держави та
208

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

послабленні колишньої держави належності цієї території в
етнополітичному конфлікті. Слід зазначити, що етнополітичні
конфлікти навколо невизнаних держав супроводжуються багатоетапними спробами врегулювання з залученням посередників,
міжнародної спільноти. Квазідержавні утворення є джерелом
постійної етнополітичної нестабільності в регіоні, оскільки у своїй
діяльності їх влада не спирається на загальновизнані норми міжнародного права, не нехтує навіть відверто злочинними засобами
розв’язання проблем, у тому числі міжетнічних суперечностей на
підконтрольній території.
Щоб заручитися певною зовнішньою підтримкою та мінімізувати ізольоване становище на міжнародній арені, невизнані
держави пострадянського простору об’єдналися в зовнішньополітичний клуб – Співдружність невизнаних держав (СНД-2),
створену 2000 р. в Тирасполі. В межах цієї міжнародної організації
квазідержавні утворення співпрацюють між собою.
Нещодавно до когорти невизнаних, квізідержавних, самопроголошених утворень долучилися «Донецька» та «Луганська»
«народні республіки», сформовані на базі Донецької та Луганської
областей України за безпосередньої участі Росії. Виникли вони
внаслідок етнополітичного конфлікту між Україною та Росією за
Південний Схід України, який РФ вважає російською територію,
незаконно переданою Україні в минулому, тому всіляко підтримує
сепаратистські тенденції в цій частині України. Президент РФ
офіційно ставив під сумнів територіальну цілісність України та
належність Південно-Східних областей до її складу: «Це ж не
Україна, це Новоросія. Ось цей Харків, Донецьк, Луганськ,
Херсон, Миколаїв, Одеса – вони за царських часів не входили до
складу України, а були передані їй пізніше» [5]. Втім, формування
невизнаних республік на Сході України не було головною метою
Росії в етнополітичному конфліктів з Україною, який виник
внаслідок повалення проросійської влади в Україні. Сусідня
держава діяла ситуативно, спостерігаючи за відповіддю Києва,
міжнародної спільноти та реакцією самих українців.
Спочатку плани Російської Федерації щодо Південного-Сходу
України полягали в розподілі держави на дві частини та були
оприлюднені щонайменше двічі. Вперше, неофіційно: документ
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«Про кризу в Україні» був розроблений у Раді Безпеки РФ під час
масових протестів у Києві протягом січня–лютого 2014 р. У ньому
йдеться про дестабілізацію ситуації в Україні, яка безпосередньо
загрожує життєво важливим інтересам Російської Федерації. Вона
була викликана, по-перше, багаторічною діяльністю США та ЄС і
«спрямована на підрив історичної єдності російського народу», а
по-друге, «повним банкротством так званої української державності» [6]. В акті стверджується, що державна влада т.зв. держави
Україна неспроможна гарантувати громадянський мир та безпеку
громадян Росії та співвітчизників, тому етнополітично нестабільна
«ситуація використовується українськими фашистами-бандерівцями та іншими екстремістськими елементами для реалізації
людиноненависницьких ідей, терору та залякування широких мас в
Криму, на Півдні, Сході, Центрі». Наголошується, що Росія не
може пасивно спостерігати за стражданнями співвітчизників.
Виходячи з цього, пропонується здійснення комплексу заходів,
спрямованих на захист безпеки громадян РФ та співвітчизників, а
також реалізацію державних інтересів Росії. Цей комплекс заходів
передбачав, що «тільки повне входження території російських
областей, а саме: Криму, Луганської, Донецької, Запорізької,
Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Київської, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей, – в РФ може
гарантувати мир, безпеку та процвітання їх населенню, а також
надійний захист інтересів Росії».
Удруге – в офіційних листах із Державної думи РФ до
Міністерства закордонних справ Польщі, Угорщині, Румунії з
пропозицією поділити територію України. Зокрема, заступник
голови Державної думи РФ, лідер ЛДПР, запропонував Польщі
вимагати референдуму щодо приєднання п’яти західних областей
України: Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської. Угорщина отримала пропозицію приєднати
Закарпаття, де проживає угорська національна меншина, Румунія –
Чернівецьку область, яка певний час входила до її складу [7].
Україні мала б залишиться тільки її центральна частина. В. Жириновський апелював до того, що спроби України побудувати
державу завжди закінчувалися невдачею. Тобто Росія намагалася
створити міжнародний імідж України як держави, що не відбулася.
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Польща, Угорщина та Румунія відповіли відмовою на подібні
пропозиції, назвавши їх несерйозними. МЗС України зауважило,
що такі плани можуть виникнути лише в хворій уяві.
Тим не менше, РФ зробила спробу пролобіювати на
міжнародному рівні розподіл України як держави, що не відбулася,
і може бути розділена на дві буферні частини між Європою та
Росією. Такий механізм використовувався в світовій повоєнній
практиці – Радянський Союз та Захід розділили дві держави
Німеччину (НДР, ФРН) та Корею (КНДР, Республіка Корея) на
окремі частини – зони свого впливу. Якщо Німеччині вдалося
об’єднатися та стати однією з держав засновниць ЄС, то Корея й
досі залишається дезінтегрованою – на Півночі усе ще існує
держава, де панує тоталітарний, військовий режим, який не
забезпечує належного рівня життя населенню та захисту прав, на
відміну від Південної демократичної частини.
Зрозумівши, що розподіл України не підтримується міжнародною спільнотою, Російська Федерація запропонувала менш
радикальний план для України, який передбачав: 1) федералізацію
України, 2) прийняття нової редакції Конституції, яка б закріпила
нейтральний статус України (що унеможливить її членство в ЄС та
НАТО), 3) проголошення Криму демілітаризованою зоною з подвійним українсько-російським управлінням півострова, 4) надання
російській мові офіційного статусу. Українська сторона у відповідь
вказала на неприпустимість диктування суверенній та незалежній
державі, яку форму державного устрою, форми політичного та
економічного або соціально-культурного життя їй упроваджувати.
Намагаючись продемонструвати абсурдність ситуації втручання у
внутрішні справи незалежної держави, Міністерство закордонних
справ України запропонувало РФ план конфедералізації російської
держави з упровадженням кількох державних мов для забезпечення представництва нацменшин у діяльності органів державної
влади [8].
Держсекретар США, що разом з ЄС виступив посередником у
врегулюванні українсько-російського етнополітичного конфлікту,
заявив, що жодне рішення щодо України не може ухвалюватися без
участі легітимного уряду України та народу України. Опитування
засвідчують, що більшість громадян України підтримують унітарну
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форму державного устрою (64%) і виступають проти федералізації.
Федеративну форму устрою підтримало лише 10% опитаних,
розподіл України на частини – 1%. Кількість прихильників єдиної
України переважає навіть у південно-східних областях – у південній
частині країни за унітарну форму 44% (проти 22% за федералізацію), у східній частині – 45%, проти 26% [9]. Навіть населення
самопроголошених республік не підтримуює сепаратистські ідеї.
Так, ідею відокремлення області (регіону) від України та
приєднання до іншої держави підтримали в Луганську та Донецьку
лише 18% населення. Покладаючись на ці дані та намагаючись
продемонструвати, що йде на поступки південно-східним регіонам,
влада заявила про можливість проведення референдуму про федералізацію України та анонсувала реформу щодо децентралізації
влади і розширення повноважень регіонів.
Щоб продемонструвати, що без федералізації України не
обійтися, в Україні стартував парад республік, який ініціювали
російські громадяни. Проросійські мітинги супроводжувалися
проявами сепаратизму, закликами до дезінтеграції України,
захопленням адміністративних будівель. Жодної злагодженості в
цих проявах не спостерігалося. Так, зокрема, в Харкові на мітингу
на підтримку федералізації України було оголошено про організацію нового громадського руху «Юго-Восток», який задекларував
намір домагатися створення «Південно-Східної федеративної
республіки» у складі України з розширеними повноваженнями і
широкою автономією, а також надання державного статусу
російській мові. Однак уже 7 квітня 2014 р. на проросійському
мітингу в Харкові сепаратисти висловили недовіру депутатам
Харківської облради, проголосили альтернативних депутатів, які
провели сесію та ухвалили рішення про створення суверенної
держави під назвою «Харківська Народна Республіка», яка «будуватиме відносини з іншими державами відповідно до
міжнародного права» [10].
Також 7 квітня на аналогічному мітингу в Донецьку після
захоплення Донецької ОДА було оголошено про створення так званої незалежної «Донецької республіки» та її входження до складу
РФ. Однак того ж дня назва самопроголошеного утворення в його
Декларації про незалежність змінилася на «Донецьку Народну
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Республіку». Сепаратисти зазначили, що документ діє з моменту
ухвалення і є основною для прийняття Конституції «ДНР». У ній
проголошено, що народ «ДНР» має виключне право власності на
землю, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси,
які знаходяться в межах території Республіки. «ДНР» самостійно
визначає свій економічний статус, проводить фінансову, кредитну та
інвестиційну політику, формує свій державний бюджет. Конституція
«ДНР» була прийнята Верховної Радою «ДНР» через неможливість
квазіутворення провести референдум про затвердження її редакції.
Документ визначив «ДНР» парламентською республікою з двома
державними мовами, можливістю приєднання до федеративної
держави як рівноправного суб’єкта, з територією, що визначається
кордонами колишньої Донецької області в складі України [11].
16 квітня одеський Антимайдан оголосив Одеську область
«Одеською народною республікою», в якій влада належить тільки
народу, що проживає на її території. 27 квітня сепаратисти, що
захопили будівлю управління СБУ в Луганській області, на
проросійському мітингу під скандування «Росія!» оголосили про
створення «Луганської народної республіки. Україна поклала
відповідальність за заворушення в східних регіонах на Російську
Федерацію. У зверненні до мешканців південно-східних областей
України Прем’єр-міністр України заявив, що правоохоронними
органами зібрані докази причетності російських спецслужб до
організації сепаратистських провокацій в Україні. Заступник
голови МЗС підтвердив, що Україна має вдосталь доказів участі
російських військовослужбовців, які дестабілізують ситуацію на
Сході країни, у збройному захопленні будівель і установ, тому
надасть ці відомості в міжнародні структури. Зовнішньополітичне
відомство звинуватило Російську Федерацію в експорті тероризму
та сепаратизму в Україну [12].
Керівник Луганської правозахисної групи підтвердила, що на
Донбасі за підтримки Росії активно формуються квазідержавні утворення на місці зруйнованих структур української державності [13].
Влада вирішила застосувати силові механізми для боротьби з
проявами сепаратизму в межах Антитерористичної операції, які
згодом переросли в військові дії. Російська Федерація підтримувала
українських сепаратистів зброєю, коштами – щодня український
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кордон перетинала військова техніка, що везла озброєння та
військових на підтримку квазідержавних утворень. Усе це озброєння
застосовувалося на боці «ДНР» і «ЛНР» у війні проти України.
Військові дії завдали значних матеріальних збитків та спровокували
потік біженців зі Сходу до інших частин України. В окремих
областях АТО виявилася успішною – «Одеська» та «Харківська
народні республіки» припинили своє існування, їх ініціаторів та
очільників було заарештовано та притягнено до кримінальної відповідальності. Однак припинити існування «ДНР» та «ЛНР» не
вдавалося саме через спільну ділянку кордону Луганської та Донецької областей з Росією, звідки РФ надавала неофіційну підтримку
сепаратистам, офіційно заперечуючи свою участь у дестабілізації
етнополітичної ситуації в Україні.
11 травня «ДНР» та «ЛНР» за кримським сценарієм провели
референдуми про статус регіонів з однаковим запитанням: чи
підтримуєте ви державну самостійність, відповідно, «Донецької та
Луганської народних республік». За результатами, оприлюдненими
владою самопроголошених утворень, в обох регіонах близько 90%
учасників референдуму проголосували за незалежність «ЛНР» та
«ДНР». Влада квазіутворень за підсумками референдуму звернулася
до РФ з проханням розглянути питання про входження «ДНР» та
«ЛНР» до її складу. Москва проігнорувала ці звернення, але
підтримала результати волевиявлення громадян України і закликала
Київ розпочати втілення їх шляхом налагодження широкої дискусії
щодо майбутнього державного устрою України за участю всіх
політичних сил і регіонів країни. Тому «ДНР» та «ЛНР» вирішили
інтегруватися між собою – 25 травня було підписано Декларацію
про об’єднання в єдину союзну державу під назвою «Новоросія»,
вкотре наголошено на невизнанні влади Києва та висунуто вимогу
про виведення український військ з регіону. В соціальних мережах
«Новоросія» проводить пошук «російських, білоруських, казахських
і осетинських добровольців з військовим, особливо, бойовим
досвідом», щоб вести війну проти України.
Функціонування на Сході України квазідержавних, невизнаних,
самопроголошених утворень є потужним фактором етнополітичної
нестабільності в державі, викликом національній безпеці та
територіальній цілісності України. К. Вітман вказує на три можливі
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шляхи розв’язання проблеми невизнаних держав на пострадянському просторі – вони можуть: 1) тривалий час зберігати свій
перехідний політико-правовий статус, набутий внаслідок конфлікту;
2) бути поглинені сусідніми державами; 3) стати повноцінними
незалежними державами [2]. Україна налаштована лише на один
варіант – невизнання цих утворень та придушення сепаратистських
проявів: Луганська та Донецька області є невід’ємними частинами
України, над якими має бути встановлено контроль.
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Юрій Поліщук

ХТО ТАКІ УКРАЇНЦІ?
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ПІДХОДИ
І НАУКОВІ ДИСКУСІЇ (ХVIII – XIX СТ.)

У статті представлені різні точки зору українських і
російських дослідників ХVІІІ – ХІХ ст. щодо питань походження
українців.
Ключові слова: етнічна ідентичність, Україна, Малоросія,
Давня Русь, Київська Русь, Росія, українці, малороси, козаки,
росіяни, великороси.
Polischuk Yu. Who are the Ukrainians? Ukrainian-Russian
scientific approaches and discussions (18th – 19th centuries).
Different views of the Ukrainian and Russian researchers of 18th –
19th centuries concerning questions of the origin of the Ukrainians are
presented in article.
Keywords: ethnic identity, Ukraine, Malorossiya, Ancient Rus,
Kyiv Rus, Russia, the Ukrainians, the Malorossians, the Cossacks, the
Russians, the Velikororossians.
Політичне, етнокультурне життя сучасної України вказує на те,
що й сьогодні український народ до певної міри залишається у стані
етнічної, ідеологічної, мовної, конфесійної та політичної
невизначеності. До того ж, це активно культивується і навіть
нав’язується певними силами як у самій Україні, так із-за її меж, і в
першу чергу Росією. При цьому така пропаганда спрямована не
лише на мешканців України, а й на світове співтовариство. Як тут не
згадати «історичні виверти» В. Путіна, який неодноразово заявляв,
що Україна – це «історичне непорозуміння». «Філософствуючи»
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щодо історичного шляху Української держави, президент РФ
намагався переконати президента США, що «Україна – це навіть не
держава… Частина її території – це Східна Європа, а частина, і
значна, подарована нами (Росією – Ю. П.)». Для підтвердження цих
тез розпочався наступ на історичну науку. У травні 2009 р.
президент Росії, а ним тоді був Д. Медведєв, підписав указ про
створення Комісії з протидії спробам фальсифікації історії на шкоду
інтересам Росії [37, с. 415]. «Ліберальні» історичні дослідження,
підручники з історії, написані в 1990-ті рр., фактично виявилися
небажаними. Їх місце почали займати книги, написані з позицій
«державної ідеології».
Повернувшись у президентське крісло, В. Путін почав
«переглядати кордони України». Особливо активізувався цей процес
після анексії Криму і Севастополя, яку він назвав «сакральним
жестом», тому, що саме звідси, з Херсонесу, до Росії прийшло
християнство. З 17 квітня 2014 р. В. Путін почав активно просувати
концепт «Новоросії», заявивши, що «Новоросія – це Харків,
Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса. Вони не входили до
складу України в царські часи. Ці території були передані Україні
радянським урядом». На конференції у Валдаї він «віддав Львів
Польщі». 5 листопада 2014 р. на зустрічі з російськими істориками
президент РФ дав чіткий сигнал, що Київська Русь і Росія – поняття
тотожні. Зрозуміло, що в тоталітарній державі, якою є РФ, такі заяви
вищого керівника одразу ж стають сигналом до дії не лише для
офіційної пропагандистської машини, а й для значної частини
«наукового» загалу. Як результат, деякі «російські науковці»
активно доводять, що «українська мова – діалект великої російської
мови», «російськомовний – означає росіянин», «Київська Русь і
Росія – тотожні поняття», а «Українська держава – взагалі не
держава, а непорозуміння». Поширенню таких підходів активно
сприяє діяльність названої вище Комісії з протидії спробам
фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії, яка стимулює появу
книг, підручників написаних з позицій «державної ідеології»,
основою якої є «збирання російських земель» і «триєдиність
російської нації (великоросів, малоросів і білорусів)» [38, c. 65].
Якщо подивитися на ці заяви і дії з точки зору історичної
ретроспективи, то побачимо, що ці «кліше» не нові і були вони
вкинуті в російське суспільство ще у ХІХ ст. Тому дослідження
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проблем «хто такі українці?» є надзвичайно актуальним. Не в
останню чергу це стосується періоду, коли на переважній
більшості українських земель панувала Російська імперія. Адже
саме у цей час були закладені ті українсько-російські протиріччя,
які сьогодні дуже загострилися і можуть поставити світ на грань
третьої світової війни.
Потрібно зазначити, що різні аспекти цієї проблеми цікавили
дослідників досить давно, що привело до появи значної кількості
праць з цього питання. Їхній історіографічний доробок умовно
можна поділити на три групи: 1) праці дореволюційних авторів
(ХІХ – початок ХХ ст.); 2) дослідження, які побачили світ у
радянський період; 3) науковий доробок сучасних українських і
закордонних учених. Кожен етап історіографічного процесу
відзначається своєю особливою змістовою наповненістю, що
пояснюється впливом ідеологічних чинників і перебігом
суспільно-політичних процесів як в Україні, так і загалом у країні,
до складу якої вона входила [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].
Потрібно зазначити, що інтерес до питання, «хто такі українці
(малороси)?» і як ставитися до історії українських земель, виник у
Росії (Московії) у другій половині ХVII століття, коли їхня
лівобережна частина була приєднана до неї. До цих проблем
першими звернулися українці. Цьому сприяло те, що в середині
ХVІІІ ст. Санкт-Петербург розпочав активний наступ на автономні
права Гетьманщини. Як результат, було знищено гетьманське
правління й уся влада передана Малоросійській колегії на чолі з
графом П. Рум’янцевим, перед яким Катерина ІІ поставила
завдання «викоренити серед українців фальшивий погляд на себе
як на народ, цілком відмінний від москалів» [8, с. 42]. Виконуючи
його, російська влада почала активно ліквідовувати усі відмінності
Гетьманщини від інших регіонів імперії, боротися з «українською
самобутністю». Це викликало спротив. Виразником «малоросійського патріотизму» виступила найбільш освічена та культурна
частина українського громадянства – козацька старшина. Саме в її
середовищі виникає рух щодо дослідження своєї минувшини.
Спочатку їхні розшуки не йшли далі генеалогічних розвідок і
довідок стосовно своїх предків. Хронологічно вони обмежувалися
козаччиною, до якої сягала своїм корінням більшість старшин218
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ських родів. Поступово коло зацікавлень розширювалося.
Найдопитливіші почали досліджувати витоки гетьманського
устрою, господарську діяльність, соціальні стосунки, побут і звичаї
населення України тощо. У центрі уваги авторів ХVІІІ ст. було
також питання походження власного народу. В основі їхніх
підходів лежала концепція «сарматизму», яка панувала в українському історіописанні та публіцистиці під впливом польської
історіографії ХVІ – ХVІІ ст. «Український сарматизм» (козаки
походять від сарматів) виникає у ХVІІ ст., що яскраво видно з
Густинського літопису (1623 – 1627 рр.). Складовими концепції
«українського сарматизму» у цій роботі, як вважає І. Колесник,
була ідея єдності усіх українських земель та історичної тяглості
України і Київської Русі [5, с. 147 – 148].
У ХVІІІ ст. концепція «сарматизму» занепадає, натомість
поширюється її різновид у формі «хозаризму». Зокрема, на
позиціях «хозаризму» стояли такі відомі козацькі літописці, як
Г. Граб’янка і С. Величко. Перший з них подає історію України
через політичні події ХVІ – ХVІІ ст. та екскурси до найдавніших
часів. Під українським народом він розумів тільки козаків, яких
виводив із хозар [9].
С. Величко у роботі «Сказання про війну козацьку з поляками…» головну увагу приділив «героїчному минулому козацькоруських предків». Під назвою «український народ», на відміну від
Г. Граб’янки, він розумів не тільки козацтво, а й інші верстви
українського суспільства. У тексті С. Величко активно використовує назви «Україна Малоросійська», а як частини єдиного цілого –
назви «цьогобічна» (Лівобережна) і «тогобічна» (Правобережна)
«Малоросійська Україна» [10; 11].
З середини ХVІІІ ст. історіописання у формі «козацьких
літописів» почає зникати. Після ліквідації Гетьманщини світ
побачили лише дві такі праці, які нібито підводять підсумок пережитої доби самостійного, а потім автономного існування краю.
Автором першої був представник козацької старшини П. Симоновський. Ця робота для нас цікава тим, що в ній автор порушує
питання походження українців. Давню історію свого народу він
утотожнює з історією походження козацтва. При цьому П. Симоновський додержується версії Г. Греб’янки про його скіфсько219
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хозарське походження. Частину скіфів автор літопису ототожнює з
Руссю. Давню Русь він розглядає як спільний період в історії
російського та українського народів. Різниця між ними наступила
тоді, коли «українське населення перейшло під литовське і
польське володіння» [12].
Автором другої праці був С. Лукомський. В його «Собрании
историческом…» висвітлюються події литовсько-козацького
періоду української історії. Єдиним, що відрізняло твір С. Лукомського від його попередників, було те, що українських козаків він
виводить не від сарматів, скіфів, чи хозар, а доводить їхнє
автохтонне походження [13, c. 323 – 372].
Потрібно зазначити, що з середини ХVІІІ ст., паралельно з
представниками української козацької старшини, проблеми козацької історії (походження українського народу) порушували і
росіяни. Однією з перших таких розвідок стала робота С. Мишецького, який чотири роки прожив на Запорожжі. Підготовлена на
основі власних спостережень і вражень, виявлених письмових документів, вона дає свою версію виникнення запорозького козацтва,
його внутрішнього устрою та побуту. Зокрема, автор виводить
козацтво ще з давньокиївського періоду, схиляється до його
автохтонного походження [14].
Досить активно українську проблематику досліджував офіційний «російський історіограф», академік Герхард-Фрідріх Міллер. У
1760 р. в часописі «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащих» він надрукував статті «О начале и происхождении
казаков» та «Известия о казаках запорожских». Це були перші
друковані праці з української історії [15].
Але ці та інші праці ХVІІІ ст. не давали відповіді на такі засадничі питання, як «Хто такі українці (малороси)?» і «Чим є Україна
(Малоросія) і Росія?». Понад те, як підмітив сучасний український
історик О. Толочко, «два «відкриття» початку ХІХ ст. – відкриття
Малоросії та Києва – поставили перед російською, а згодом і перед
українською думкою низку питань про початок, протяжність і
співвідношення двох історій» [7, c. 176].
Нова спроба укладання наукової історії України в Україні була
здійснена, за висловом Д. Дорошенка, «зукраїнізованим німцем
російської служби» [8, c. 63], військовим інженером, генерал220
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майором О. Рігельманом. У 70 – 80-х рр. ХVІІІ ст. він підготував
історію України від часів Кия, Щека і Хорива і до 80-х рр. ХVІІІ ст.
Певне місце у роботі належить і засадничим питанням походження
українського народу. Автор, зокрема, відкидає скіфсько-хозарську
концепцію козацьких літописців і додержується слов’янської версії
походження козацтва. Прабатьківщиною слов’ян він вважає область
між Дніпром, Дністром та Віслою. Виникнення козацтва О. Рігельман датує Х ст., коли з’явилися «косаки» або «козаки», які то
служили київським князям, то воювали з ними. Потрібно зазначити,
що автор досить часто вживає терміни «Україна» та «українці» [16].
Наступним кроком у напрямі підготовки наукової історії
України стала поява роботи Я. Марковича «Записка о Малороссии, ее жителях и произведениях». Її перша частина була
надрукована у С.-Петербурзі у 1798 р. На думку І. Колесника, це
була перша спроба дати не традиційну воєнно-політичну історію,
як це робилося раніше, а показати історію громадянського
суспільства [5, c. 180].
Розкриваючи витоки українства, автор наголошує, що Україна
є колискою «Россов», предками ж «росів» були сармати, скіфи і
слов’яни. Старокиївський період він розглядає як давній період
«малоросійської історії». Козацтво виникло на початку ХVІ ст. як
бойовий загін боротьби з кримськими татарами. Назву «козак» він
виводить від татарського – «легкоозброєний». Саме від цих козаків, на думку Я. Марковича, й пішли українці, які становили
«малоросійське військо». Цікавими є роздуми автора про особливості «характеру малоросіян» залежно від регіону проживання.
Національний характер малоросіян, вважає він, формувався
навколишньою природою [2].
Підбиваючи підсумок розвитку української історіографії
ХVІІІ ст., потрібно констатувати, що вона відчувала себе частиною, «гілкою» загальноросійської історії. Українських істориківаматорів ХVІІІ ст. відрізняв глибокий місцевий патріотизм,
любов до рідного краю, його минулого, проте усі вони писали
російською мовою і були проникнуті переконанням, що Україна –
це частина російського імперського світу [2, c. 203).
Схожа ситуація склалася й у російській історичній думці. Ідея
про історичну «руськість» Малоросії, через її зв’язок із давнім
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Києвом, міцно вкорінилася в російських історичних і географічних
«лексиконах» і підручниках другої половини ХVІІІ ст. [6, c. 356].
Потрібно зазначити, що на позицію влади й офіційної російської історіографії значний вплив справляла ідеологема «Москва –
третій Рим». Їі появу пов’язують з іменем псковського старця
Єлізарова монастиря Філофея (бл. 1465 – 1542 рр.). Ця формула
стала класичним проявом месіанської концепції Москви як третього Риму і справила великий вплив на розвиток державної ідеології
російського самодержавства. Реформи ХVIII ст. призвели до того,
що на ґрунті цієї концепції сформувався новий підхід до ролі Росії
в цивілізаційному процесі, а саме – про її особливу роль зв’язуючої
ланки між Сходом і Заходом, між віком минулим і майбутнім [17].
Кінець ХVIII століття ознаменувався для Російської імперії
приєднанням Правобережної України і появою нових викликів в її
етнополітичній сфері. Нову території та її населення С.-Петербург
розглядав як «исконно российские земли». Одним з перших досліджень регіону стали «Волынские записки, сочиненные Степаном
Руссовым в Житомире», які були опубліковані у С.-Петербурзі у
1809 р. Регіон автор вважав невід’ємною частиною Російської
імперії, який повернувся до складу Росії. При цьому автор не
використовував назву «Україна», «український народ» [18].
Були й інші описи Правобережної України, в яких російські
автори стверджували, що тут «усе давно польське», а перед тим –
«російське» [19].
Польське повстання 1830 – 1831 рр. змусило владу шукати
«докази» етнічних та історичних прав Росії на Правобережжя. Для
цього влада почала створювати в регіоні спеціальні органи. У
листопаді 1843 р. в Києві почала працювати «Тимчасова комісія для
розгляду давніх актів при Київському, Волинському, Подільському
генерал-губернаторі». Основним її завданням був збір, вивчення
речових і письмових пам’яток старовини. Упродовж 1840 – 1850 рр.
комісія опублікувала чотири томи «Памятников», із 1859 р. розпочато видання «Архиву Юго-Западной России» [20, c. 8 – 11].
Помітною подією у розвитку української історичної думки
стала поява на початку ХІХ ст. «Історії русів», яку опублікував
О. Бодянський у Москві у 1846 р. Автор вважає українців автохтонним населенням України, яке створило свою державу з
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центром у Києві. Тому саме вони є прямими спадкоємцями
Київської Русі.
Фактично це була перша політична історія України. Їй притаманні й певна тенденційність, недостатня документальна обґрунтованість тверджень, неточності, відверті фантазії автора стосовно
деталей історичних подій, але її автор стояв на патріотичних
позиціях і ним рухало гаряче бажання не тільки розібратися в
хитросплетіннях національної історії, а й допомогти своєму
народові в ознайомлені з його «славним минулим». Враховуючи це
й критично оцінюючи «Історію Русів», Д. Дорошенко зазначав, що
ця праця «дуже мало прислужилася науковому дослідженню
українського минулого, але допомогла пробудженню національної
думки» [4, c. 52]. На думку В. Кравченка, вона стала «альтернативою національним російському та польському історичним наративам, що заперечували окремішність українського історичного
процесу» [6, c. 302].
Прямим наслідком «Історії русів» можна вважати появу
«Истории Малой России…» Д. Бантиш-Каменського, в якій автор
подає огляд історичної долі українських земель з найдавніших
часів і до кінця ХVІІІ ст. Виклад «Истории Малоросии» він почав з
опису походження і кордонів розселення древніх слов’ян, їхньої
традиційно-побутової культури і звичаїв, підкреслюючи автохтонність населення українських земель. Д. Бантиш-Каменський досить
переконливо показав головні етнічні риси українців у ХVІІІ ст., що
відрізняли їх від росіян. Але в роботі він нерідко власне українські
землі називає «Росією», а сам текст просякнутий надзвичайною
лояльністю до російської держави [21]. Не позбавлена праця
Д. Бантиш-Каменського й інших неточностей, методологічних
помилок тощо. Крім того, їй не вистачало, як зазначив Д. Дорошенко, «патріотичності та національного ентузіазму» [4, c. 77].
Потрібно зазначити, що наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
російська думка, на відміну від влади, ще не вважала «Україну»
невід’ємною частиною «своєї ідентичності», а українську історію –
«підрозділом великої російської історії» [7, c. 63]. Яскравим
прикладом цього є поява в «Московском телеграфе» статті московського журналіста, письменника та історика М. Полєвого, який у
відповідь на «Историю Малой России» Д. Бантиш-Каменського
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запропонував свій підхід до історії України та Росії [22]. В її основі
лежала ідея розмежувати їх і створити нову, національну концепцію російського історичного процесу. Зокрема, він заперечував
етнічну й історичну спорідненість великоросів і малоросів,
заявляючи, що Малоросія ніколи не була «древнім надбанням»
Росії (як писав М. Карамзін). «Ми oбрусіли їхніх аристократів,
поступово знищили місцеві права, ввели свої закони, звичаї ... але
за усим цим обрусіти тубільців не встигли, так же як татар, бурятів
і самоїдів». «У цій народності [ми] бачимо тільки два основні
елементи стародавньої Русі: віру і мову, але і ті змінилися з часом.
Усе інше є не нашим: фізіономіка, звичаї, житло, побут, поезія,
одяг» [23, с. 164].
Більш детально свої погляди М. Полєвой виклав у шеститомній «Истории русского народа».
Таким чином, як зазначає сучасний український дослідник
В. Кравченко, М. Полєвой «завдав удару по архаїчній «слов’яноруській» ідентичності та її історичній мітології... зробив першу в
російській історіографії спробу розмежувати історичний процес
українців і росіян, узявши за основу етнокультурні особливості
обох народів» [6, c. 363 – 364].
Проте «почин» М. Полєвого не був підтриманий ані у владних
коридорах, ані в наукових колах Санкт-Петербурга. Російські
традиціоналісти засудили його «експерименти» [24, c. 9]. Виступили
проти М. Полєвого й малоросійські (українські) інтелектуали
(М. Максимович, О. Бодянський, М. Маркевич тощо), які активно
доводили «першість Малоросії» на Київ, відстоювали історичні
заслуги козацтва, шукали в українській мові та фольклорі «джерела
слов’янщини» і навіть закладали наріжний камінь майбутньої
слав’янської федерації «під берлом руського царя» [6, c. 364 – 365].
У 30-ті рр. ХІХ ст. російський міністр народної освіти
С. Уваров сформулював головну ідеологічну доктрину Російської імперії – «самодержавство – православ’я – народність». На
думку дослідників, одним з її розробників був професор
кафедри російської історії С.-Петербурзького університету
М. Устрялов, який згодом став головним провідником тріади
«офіційної народності» на практиці. У 1836 р. він виклав
«звичайну схему» російської історії, що повністю відповідала
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курсу, визначеному С. Уваровим [25]. Керуючись нею,
М. Устрялов у 1837 – 1841 рр. підготував та опублікував «Русскую историю» (п’ять томів), яка стала офіційним підручником
для студентів [26]. Крім неї вчений підготував ще підручники з
російської історії для гімназій і для реальних училищ. Це були
офіційні та єдині підручники, по яких здійснювалося навчання в
усіх навчальних закладах Російської імперії до 60-х рр. ХІХ ст.
У них М. Устрялов доводив, що Росія як цілісна держава та
російська нація існували з часів Київської Русі. Він виступив з
позицій «збирання руських земель» щодо України середини
ХVІІ ст., зобразивши Переяславську раду 1654 р. як «союз двох
Росій». Фактично М. Устрялов остаточно інтегрував до
загальноросійського історичного наративу «детальний виклад
історії України ХVІ і ХVІІ ст.», подовживши життя інклюзивному слов’яно-руському потрактуванню «спільної» історії
українців і росіян [6, c. 367].
Підходи цього російського історика повністю вписуються у
запропоновану сучасним українським дослідником М. Михальченком формулу розвитку російської історіографії: «неважливо як
було насправді, головне, що написано у підручниках» [27, c. 109].
Потрібно зазначити, що питання української мови теж було в
полі зору як українських, так і російських інтелектуалів. На думку
більшості останніх, «необхідно було назавжди припинити будьякі… докази існування самобутності мови і народу, що мешкав на
обширній території між Дінцем, Дніпром, Бугом, Дністром і до
Вісли. Необхідно було переконати суспільство, що цей народ є
лише гілкою російського етносу» [28, c. 50]. Зрозуміло, що такий
підхід не поділяли українці. Результатом цих розбіжностей стала
розпочата у 30-х роках ХІХ ст. дискусія про українську мову. З
російського боку у ній брали активну участь М. Погодін,
М. Добролюбов, В. Бєлінський, М. Греч, Г. Сабінін, М. Катков, з
українського – О. Бодянський, М. Максимович, П. БілецькийНосенко, М. Костомаров тощо [28, c. 50 – 52].
Не вдаючись у детальний аналіз ходу цієї дискусії, зазначимо,
що вона досить часто перекидалася на проблеми визначення
етнічної ідентичності українців. Зокрема, російський вчений
М. Погодін у журналі «Московитянин» заперечував автохтонність
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української мови та її слов’янське коріння, безапеляційно заявляв
про «тюркське походження малоросів» [29]. У наступних своїх
роботах М. Погодін запропонував теорію, згідно з якою з давніх
часів Південна Русь була заселена великоросами, які і заклали на
цих землях початок історії, що згодом була продовжена в історії
володимиро-суздальській, а ще пізніше – московській. Тому саме
великороси створили ту культуру і мову, тип державної традиції
(княжий), безпосередніми спадкоємцями яких стала Північна Русь,
Московське велике князівство, а потім і Великоросія. На думку
М. Погодіна, це відбулося тому, що великороси під натиском
монголо-татарської орди змушені були масово, майже «поголовно»
емігрувати на північ, забравши із собою все, що їм належало: мову,
писемність, літературу, фольклор, політичні традиції та інститути.
У ХІV ст. спустошені землі південної і західної Русі заселили нові
народи, які прийшли з Карпат. Новоутворена народність отримала
згодом самоназву – малороси [30, с. 183 –186].
Таким чином, М. Погодін, відмовивши українцям у праві на
його споконвічну територію, на якій він проживав, на його
історичну та духовну спадщину, на Київську Русь, визнав їх
осібним етносом зі своїм власним історичним шляхом розвитку.
Проти підходів М. Погодіна активно виступив М. Максимович, який протягом 1856 – 1857 рр. підготував одинадцять
статей, об’єднаних під назвою «Филологические письма к
М.П. Погодину». Вони публікувалися у слов’янофільському
журналі «Русская беседа». У них М. Максимович аргументовано
доводив, що українці (малоросіяни) «залишилися донині у
своєму рідному Київському краї, у своїх старовинних містах і
селах зі своїми переказами і звичаями, – ми залишилися на
корінні, з якого не в силі були зірвати нас урагани і бурі, навіть
гроза батиєва» [30, с. 209, 230]. «… У давні часи ми і наша
земля називались власне Руссю і руською землею, а наш
південний діалект називався руською мовою» [30, c. 209].
М. Погодін відповідав на «листи М. Максимовича». Ці відповіді теж друкувалися на сторінках тієї ж самої «Русской беседы», і
двічі йому у своїх листах заперечував М. Максимович [31].
На думку сучасного російського дослідника О. Міллера, переписка між Максимовичем і Погодіним була чи не першою спробою
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«розділити Русь», коли за допомогою історичних аргументів намагалися обґрунтувати права на територію, на встановлення того чи
іншого варіанта «етнічної ієрархії» [32, с. 71].
Проведений вище аналіз свідчить, що у ХVІІІ – середині
ХІХ ст. українські інтелектуали, досліджуючи історію свого
народу, як правило, відстоювали його автохтонність, а коріння
виводили з давньокиївських часів. Разом з тим, вони виступали з
позиції «нероздільності Південної і Північної Русі», розглядали
Україну (Малоросію) частиною російського імперського світу.
Проте, починаючи з середини ХІХ ст., в українській історіографії
почали формуватися нові підходи як до питання місця і ролі
українського етносу в загальному історичному процесі, так і
щодо витоків української етнічної ідентичності.
Не обійшли стороною проблеми походження українців і
російські дослідники. На перших порах у підходах до цього питання не було єдності. Частина з них виходила з позиції «історичної
руськості Малоросії». М. Полєвой, а згодом і М. Погодін запропонували схему, за якою Давня Русь – це Росія, а справжніми
«русами» є лише росіяни (великороси). Українців (малоросів) вони
вважали окремим народом, який веде свій початок з козаччини і
який не має ніякого відношення до Київської Русі. Це викликало
жваву дискусію в наукових колах Російської імперії. Перемогла
офіційна точка зору, що Росія як цілісна держава та російська нація
існували з часів Київської Русі, а українці (малороси) – це «молодші брати великоросів».
Подібні підходи збереглися і в радянську добу. Ідеологічна
машина на усіх напрямах (культурний, освітній тощо) активно
насаджувала ідею, «Київська Русь – колиска трьох братніх народів
(білоруського, російського, українського)», з яких російський є
старшим братом. Фактично, як влучно відмітив канадський історик
Сергій Єкельчик, це була «суміш російського і радянського
патріотизму» [33, с. 67]. Практичні кроки влади спрямовувалися на
те, щоб «українська національна мітологія була підпорядкована
російській,… ідеологи конструювали прийнятну версію української радянської історичної пам’яті» [33, с. 73]. В емігрантських
російський колах теж не забували про «українське питання» [34].
Так, відомий російський філософ Т. Федотов у роботі «Будет ли
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существовать Россия?» писав, що «…від правильного вирішення
української проблеми залежить саме буття Росії. Завдання це для
нас формулюється так: не лише утримати Україну в тілі Росії, а й
умістити українську культуру в російську… потрібно працювати
над тим, щоб її (України – Ю. П.) самосвідомість стверджувала
себе як особливу форму російської самосвідомості». У цьому процесі Т. П. Федотов особливу роль відводив російській православній
церкві, яка має стати «на сторожі єдності Великої та Малої Росії»
[35, с. 290 – 291].
Після розвалу СРСР у Росії не «забули» про Україну й українців.
Уже на початку 90 рр. ХХ ст. у російських виданнях регулярно
зявляються роботи з проблем місця і ролі Росії і росіян, України й
українців в історії [36, с. 104]. Активізувалися у цьому питанні й
російські політики. Саме у цей час з їхніх уст звучать заяви про
належність Криму і Севастополя Росії, про першоспадкоємницькі
привілеї Росії щодо надбань колишнього Союзу, її вирішальну роль у
СНД тощо [36, с. 105]. Проте до В. Путіна російські можновладці відкрито не втручалися в дискусії щодо історичного розвитку України,
долі українського народу. Саме цей президент РФ дав чіткий сигнал
щодо цього, про що ми писали на початку статті.
Наведений вище матеріал повністю підтверджує слова українського історика Я. Грицака, що «питання «Хто такі українці…?»
належить до тих так званих великих питань, які апріорі не мають і
не можуть мати єдиної задовільної відповіді. …Відповідей може
бути одразу декілька, залежно від того, хто, де, перед ким і з якою
метою це питання ставить» [39, с. 321]. У нашому випадку, як
мінімум, є дві відповіді. Перша, українці – це нація, яка у величезних муках будує свою державу. Друга – українців як окремої нації
не існує, і українська нація є вигадкою поляків, німців, євреїв, а
тепер і американців. Лише від нас, українців, залежить, яка з цих
тез переможе. Особливо гостро це питання стоїть в умовах анексії
Росією Криму і гібридної війни на Сході України.
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Володимир Головченко

«НОВОРОСІЯ» ЧИ УКРАЇНА?
(УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН
У РЕТРОСПЕКТИВІ)
У статті здійснено ретроспективний аналіз міжнароднополітичних обставин формування східних кордонів Української
РСР, що були успадковані незалежною Українською державою
після розпаду СРСР. На підставі критичного опрацювання архівних джерел і мемуарів безпосередніх учасників подій розкрито
сутність політики В.Путіна щодо України й інструментарій її
інформаційного забезпечення.
Ключові слова: державний кордон, договір, міжнародне
право, перепис населення, політика, територія.
Holovchenko V. «Novorossia» or Ukraine: (The UkrainianRussian state border in Retrospect)
The article presents a retrospective analysis of international
political circumstances of the Ukrainian SSR eastern borders
formation, which were inherited by an independent Ukrainian state
after the collapse of the USSR. On the basis of a critical study of
archival sources and memoirs of first-hand participants of events, the
essence of Putin’s policy towards Ukraine and tools of information
ensuring were revealed.
Keywords: state border, treaty, international law, census, policy,
territory.
Сенсацією Бухарестського саміту НАТО 2–4 квітня 2008 р., де
очікувалося надання Албанії, Македонії, Хорватії, Україні й Грузії
Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ), стали заяви президента
Росії В.Путіна. Оскільки значною мірою внаслідок раптового
путінського візиту кандидатський статус щодо вступу в НАТО
було затверджено лише за Албанією й Хорватією, а стосовно
України, Грузії й Македонії його відклали на невизначений термін
(формально внаслідок протидії ФРН, Франції, Італії й Греції),
варто процитувати найбільш значущі пасажі з бухарестських
промов президента Росії.
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Спершу він безапеляційно запевнив глав держав і урядів членів
Альянсу, що «на території України там третина взагалі етнічні
росіяни... Є регіони, де цілком лише російське населення проживає,
скажімо, в Криму. 90 відсотків – це росіяни. Україна, взагалі,
складна дуже держава. Україна в тому вигляді, в якому вона
сьогодні існує, вона була створена за радянського часу; вона
отримала території від Польщі – після Другої світової війни, від
Чехословаччини, від Румунії... Значить, від Росії величезні території
отримала на Сході й на Півдні країни. Це складне державне утворення. І якщо ще внести туди натовську проблематику, інші проблеми,
це взагалі може поставити на грань існування самої державності...
Ну, сімнадцять мільйонів росіян на Україні живе... Південь, Південь
України цілком, там тільки одні росіяни, Крим просто отриманий
Україною рішенням політбюро ЦК КПРС. Навіть не проведено було
державних процедур із передачі цієї території» [1].
Звичайно, можна було б відразу зловити президентських
радників і спічрайтерів на некомпетентності (чи фальсифікації
офіційних і загальновідомих даних), оскільки Всеукраїнський
перепис населення 2001 р. засвідчив проживання не 17 млн етнічних росіян у державі, а лише 8,334 млн чол., що становили 17,3 %
людності, але аж ніяк не третину [15]. Навіть в Автономній
Республіці Крим росіяни становили тільки 58,5 % населення [14], а
не 90 %, як стверджував В.Путін. Знову ж таки, насправді Кримську область було в 1954 р. вилучено зі складу РРФСР на користь
УРСР відповідно до тогочасної конституційної процедури: Указом
Президії Верховної Ради СРСР і відповідним Законом СРСР «Про
передачу Кримської області із складу РРФСР до складу Української РСР», а не інакше.
Однак справжню сутність своєї української політики В.Путін
з’ясував того самого дня – 4 квітня 2008 р. на закритій зустрічі
Ради Росія – НАТО, де кремлівському лідеру можна було не
дотримуватися «дипломатичного протоколу й етикету». Спочатку
В.Путін попередив співрозмовників, що офіційна Москва сприймає
наближення НАТО до російських кордонів як реальну загрозу
державним інтересам і пообіцяв адекватні заходи у відповідь. У
разі надання Альянсом ПДЧ Грузії президент Росії, спираючись на
«Косовський прецедент», обіцяв дипломатичне визнання Абхазії та
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Південної Осетії й створення, таким чином, буферної зони між
НАТО і російськими кордонами.
«Але, втім, про Грузію російський президент говорив
абсолютно спокійно і ніби мимохідь, – повідомив член однієї з
делегацій саміту. – Коли ж мова зайшла про Україну, Путін скипів.
Звертаючись до Буша, він сказав: «Ти ж розумієш, Джордже, що
Україна – це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її
територій – це Східна Європа, а частина, і значна, подарована
нами!». І тут він досить прозоро натякнув, що коли Україну все ж
приймуть в НАТО, ця держава просто припинить існування. Тобто
він фактично пригрозив, що Росія може почати відторгнення
Криму й Східної України» [5].
Через кілька днів міністр закордонних справ Росії С.Лавров
офіційно підтвердив в інтерв’ю радіо «Ехо Москви», що на саміті
Альянсу в Бухаресті й під час зустрічі з президентом США в Сочі
В.Путін «нагадав, як формувалася сучасна Україна в її сьогоднішніх кордонах» [2]. Таким чином, є всі підстави стверджувати,
що стратегічні цілі міжнародної діяльності В.Путіна на українському напрямі протягом його другого президентського терміну
набули чітких обрисів і залишилися незмінними до сьогодні.
Причому, незалежно від того, які політичні сили перебувають при
владі в Києві – прозахідні чи проросійські, В.Путін не налаштований додержуватися у взаєминах із незалежною Україною норм
міжнародного права, передусім поваги до територіальної цілісності
держави й недоторканності її кордонів. Україна в очах російського
лідера не заслуговує навіть на статус «фінляндизації», а лише бути
«протекторатом».
Саме в цьому контексті слід шукати ключ до з’ясування причин
агресивності української політики В.Путіна з перемогою в Києві
«Євромайдану» й Революції Гідності. Вже після анексії Криму, в
розпал інспірованого Кремлем сепаратистського заколоту на Донеччині й Луганщині, 17 квітня 2014 р. президент Росії наголосив у
національному ефірі під час «прямої лінії»: «Питання в тому, щоб
забезпечити законні права й інтереси росіян та російськомовних
Південного Сходу України – нагадаю, користуючись іще термінологією царських часів, це Новоросія: Харків, Луганськ, Донецьк,
Херсон, Миколаїв, Одеса не входили до складу України за царських
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часів, це все території, що були передані в Україну в 20-ті роки
радянським урядом. Навіщо вони це зробили, Бог їх знає. Це все
відбувалося після відповідних перемог Потьомкіна й Катерини ІІ у
відомих війнах з центром у Новоросійську. Звідси і Новоросія. Потім з різних причин ці території пішли, а народ-то там залишився».
Оскільки потужна урядова пропагандистська машина через
мас-медіа забезпечує як позитивний імідж Росії за кордоном і її
перемоги в «інформаційних війнах», так і монолітну згуртованість
142-мільйонного населення країни навколо особи глави держави,
варто зупинитися на розкритті використаного В.Путіним призабутого терміна «Новоросія». Не випадково ж 24 травня 2014 р. в
Донецьку сепаратисти-заколотники під надуманим приводом
«історичної наступності» саме так найменували псевдосоюз терористичних «Донецької» й «Луганської» «народних республік».
Академічна «Радянська історична енциклопедія» стверджує,
що Новоросією з 2-ї половини ХVIII ст. до 1917 р. офіційно називалося Північне Причорномор’я, яке стало російським за кількома
мирними договорами з Османською імперією (1739, 1774, 1791 і
1812 рр.). «Назва «Новоросія» пояснювалася не стільки пізнім
входженням її території до складу Росії, скільки була наслідком
господарського освоєння слабко заселеного, нового краю» [3].
З утворенням у 1764 р. Новоросійської губернії, що невдовзі
обійняла й землі знищеної Катериною ІІ в 1775 р. Нової Січі,
зазначений термін вживався як її неофіційна назва. Але з анексією
Російською імперією Кримського ханату в 1783 р. Новоросійська
губернія втратила військово-стратегічне значення й була скасована,
а її територія увійшла до Катеринославського намісництва. Трохи
згодом – наприкінці 1796 р. намісництва в Росії були ліквідовані й
на базі Катеринославського та Вознесенського намісництв і
Таврійської області поновлено Новоросійську губернію, а її адміністративний центр – Катеринослав перейменовано на Новоросійськ
(саме його, сподіваємося, мав на увазі В.Путін, а не відомий
чорноморський порт, заснований значно пізніше – в 1838 р.).
У ході чергової адміністративно-територіальної реформи в
1802 р. Новоросійська губернія була поділена на Катеринославську (адміністративному центру повернуто попередню
назву), Миколаївську (з 1803 р. – Херсонська) і Таврійську
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губернії, що в 1822 р. об’єднали в Новоросійське і Бессарабське
генерал-губернаторство [4]. Воно проіснувало до 1874 р. й також
у неофіційному вжитку іменувалося Новоросією, а після
скасування генерал-губернаторства ця назва перестала відповідати будь-якій конкретній територіальній одиниці й поступово
зникла з ужитку.
Таким чином, В.Путін даремно зачислив до так званої
«Новоросії» Харків – адміністративний центр СлобідськоУкраїнської (1765–1780 і 1797–1835 рр.) і Харківської губерній
(1835–1925 рр.) та Харківського намісництва (1780–1796 рр.), до
складу яких належали й окремі райони сучасних Донецької та
Луганської областей. Хоча, звісно ж, Харків – так звана «друга
столиця України» перманентно використовувався ленінським
урядом для ефективної реалізації своєї української політики. Спершу в Харкові 12(25) грудня 1917 р. було проголошено радянську
владу в Україні й через п’ять днів створено підконтрольний Леніну
та альтернативний Генеральному секретаріату УНР більшовицький
уряд – Народний секретаріат. Там само 4-м обласним з’їздом рад
27–30 січня (9–12 лютого) 1918 р. було задекларовано маріонеткову Донецько-Криворізьку радянську республіку в складі
РСФРР, що також протиставлялася УНР.
Але водночас слід наголосити, що ленінський уряд двічі
офіційно визнавав і Українську Народну Республіку: вперше –
3(16) грудня 1917 р. в «Маніфесті до українського народу з
ультимативними вимогами до Української ради» – в кордонах,
визначених 3-м Універсалом Центральної Ради 7(20) листопада
1917 р. (Київська, Волинська, Подільська, Чернігівська, Полтавська, Катеринославська, Харківська, Херсонська і Таврійська (без
Криму) губернії); вдруге – 3 березня 1918 р. в ст. 6 Брестського
мирного договору РСФРР з Центральними державами в дещо
ширших кордонах на Північному Заході, окреслених Брестським
мирним договором УНР із тими самими державами від 27 січня
(9 лютого) 1918 р.
Тому й проголошена 10 березня 1919 р. на 3-му Всеукраїнському з’їзді рад у Харкові Українська Соціалістична Радянська
Республіка (УСРР) отримала територію, що загалом збігалася з
теренами УНР, до створення й конституювання якої ані російські
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більшовики, ані породжені ними РСФРР і СРСР жодного відношення не мали. Вони лише цілком успішно, методами військової
інтервенції, насилля, терору й безоглядної демагогії побудували
на вже визнаній території УНР свою маріонеткову квазідержаву,
адміністративно-територіальні межі якої у цілковитій відповідності з нормами міжнародного права (правонаступництво при
утворенні держав унаслідок поділу) стали після розпаду СРСР
державними кордонами сучасної України.
Такий докладний, можливо навіть занадто, розгляд окремих
висловлювань В.Путіна знадобився для того, аби наблизитися до
оцінки його принципового зауваження щодо неможливості раціонального пояснення мотивів передачі в 1920-ті рр. урядом СРСР
Україні теренів колишньої Новоросії (на відміну від російського
президента, будь-кому зрозуміло, що ніякого адміністративного чи
державного утворення під назвою «Україна» в царській Росії бути
не могло, навіть суто теоретично).
Уперше проблема державного розмежування між формально
суверенними УСРР і РСФРР постала ще на міжвідомчій нараді при
економічно-правовому відділі НКВС РСФРР 25 лютого 1919 р.
Тоді російська сторона запропонувала для її вирішення взяти за
основу не принцип етнічної належності населення й навіть не його
волевиявлення, а міркування виключно «державного порядку».
Так, під час обговорення республіканської належності Грайворонського і Бєлгородського повітів Курської губернії (нині –
райони Бєлгородської області РФ) представник УСРР – заступник
голови Київського губвиконкому А.Іванов посилався на їхній
етнічний склад населення (домінування українців) та велике економічне і культурне тяжіння його до Харкова. Але уповноважена
РНК РСФРР по Білорусі й Литві, відома більшовичка С.Гопнер
заявила, що ці повіти як хлібні центри мають велике значення
лише для Великоросії, залишаючись незначними для України.
На випадок військових невдач радянської України, стверджувала С.Гопнер, Росія, відмовившись від згаданих повітів, раз і
назавжди втратить можливість висувати на них претензії в
майбутньому. Як аргумент вона також використала телеграму
голови РНК і наркома зовнішніх справ УСРР Х. Раковського, що
запевнив про відсутність із його боку жодних заперечень стосовно
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включення зазначених територій до Росії. Згідно з цією телеграмою було вирішено й питання про передачу від Чернігівської
губернії УСРР до Гомельської губернії РСФРР Суразького,
Новозибківського, Мглинського і Стародубського повітів (нині –
райони Брянської області РФ). Такою була плата маріонеткового
більшовицького уряду України за воєнну підтримку з боку Кремля.
Кордон УСРР із Областю Війська Донського встановлювався
по старій його межі з Катеринославською й Харківською губерніях, а з Кримом – по Перекопському перешийку (хоча на той час
радянська влада навіть ще не була встановлена на Дону і в Криму).
Всі рішення були ухвалені одностайно, а сама міжвідомча нарада
тривала лише 4 год. 10 хв. Досягнуті угоди були покладені в
основу затвердженого 10 березня 1919 р. РНК України «Договору
про кордони з РСФРР» [9, арк. 70].
Таким чином, поза межами УСРР залишалися райони компактного проживання етнічних українців на Гомельщині, Брянщині,
Курщині, Воронежчині, а також на Дону й Північному Кавказі.
Українське населення, що опинилося поза межами своєї республіки,
буквально засипало російські урядові органи заявами про бажання
жити в Україні, такі рішення приймалися волосними й повітовими
з’їздами рад. Зокрема, вже в 1920 р. за входження до складу УСРР
висловилися з’їзди рад Коров’яківської та Кульбаківської волостей
Рильського повіту, а також Ново-Вознесенської й Успенської
волостей Тимського повіту Курської губернії (нині – райони
Курської області РФ) і багато інших [11, арк. 13, 53].
У спільній постанові Бєлгородського, Корочанського й Новооскольського повітових виконкомів (нині – райони Бєлгородської
області РФ) зазначалося, що вже «в 1917–1918 рр. місцеве
населення одностайно висловилося на користь приєднання до
Харківської губернії, і тільки німецька окупація України перервала
подальше здійснення цього народного бажання» [10, арк. 39]. Але
урядові органи РСФРР не лише не брали до уваги в своїй діяльності такі бажання численного населення, а навпаки, відповідали
погрозами й вимогами до підлеглих розібратися «про причини
руху на користь відходу волостей до УСРР» та з’ясувати, «хто ті
агітатори, що підбивають населення наполягати на відокремленні
волостей» [10, арк. 1].
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За таких обставин уряд УСРР, ідучи назустріч прагненням
населення суміжних губерній РСФРР, запропонував ЦВК СРСР у
1924 р. законопроект «Про зовнішні кордони УСРР», підготовлений за участю академіків-істориків М.Грушевського і Д.Багалія. У
його першій частині пропонувалося передати Мінській губернії
Білоруської СРР частини Словечанської та Юровської волостей
Коростенської округи Волинської губернії (нині – Житомирської
області), наголошуючи, що ці території цілком відповідають
природно-історичним і економічним умовам Білорусі. В свою
чергу, враховуючи тяжіння до відповідних економічних центрів
України й етнічний чинник, передбачалося включити до складу
Чернігівської губернії Семенівську волость Новозибківського
повіту Гомельської губернії РСФРР та частину волостей Севського
повіту Брянської губернії [12, арк. 2].
У другій частині законопроекту, спираючись на дані переписів
населення 1897, 1920 і 1923 рр. (щоправда, два останні охоплювали
лише міських мешканців), харківський уряд пропонував передати
УСРР ряд повітів Курської та Воронезької губерній, де проживало
1704 тис. етнічних українців, що становили більше 90 % мешканців
[12, 4 арк. зв.]. Держплан УСРР, який також брав участь у розробленні цього законопроекту, наводив дані про те, що переважна
частина вантажів на залізничних станціях Грайворонського і Бєлгородського повітів йшла з України або в Україну. А цукрові заводи,
що знаходилися в південній частині Курської губернії, більш як на
90 % забезпечувалися сировиною з Харківської, Полтавської й
Чернігівської губерній УСРР.
Союзний ЦВК створив комісію для врегулювання кордонів
між РСФРР, УСРР та БСРР (по два представники від сторін) на
чолі з головою ЦВК Білоруської СРР О. Черв’яковим. На першому
ж засіданні 1 липня 1924 р. вона визначила етнографічний принцип
як головний для визначення кордонів між республіками, з
урахуванням економічного тяжіння й зручності адміністративнотериторіального поділу спірних територій. Компромісний варіант,
вироблений спільною комісією, передбачав включення до складу
УСРР від Курської губернії – Бєлгородського, Грайворонського і
Путивльського повітів, а також чотирьох волостей Корочанського
повіту, трьох – Новооскольського і однієї Суразького (нині –
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райони Бєлгородської області); від Воронезької губернії планувалося передати Україні лише один – Валуйський повіт (нині –
район Бєлгородської області) [8, арк. 102–104].
Таким чином, запропонований урядом УСРР законопроект
зазнав чималих змін, компромісний варіант залишав поза межами
УСРР 724 тис. етнічних українців Брянської, Воронезької, Гомельської й Курської губерній РСФРР. Як згадував член комісії від
України – член політбюро ЦК КП(б)У П. Буценко, «загальну
затримку у врегулюванні кордонів і незакінченість проробки цього
питання необхідно пояснити виключно недоброзичливим, а
почасти і ворожим ставленням з боку представників РСФРР. Перш
за все, це було помітно у поведінці представників РСФРР на
засіданні Союзної Комісії, як-то, явне небажання розглядати
проект УСРР, зухвалий тон, демонстративне залишення представниками Курської і Воронезької губерній залу засідань, посилання
на недостатню підготовку до розгляду проекту УСРР, у той час як
представники РСФРР мали на руках цілком опрацьовані Курським
і Воронезьким губвиконкомами доповідні записки,… посилання на
те, що розмовна мова населення російська і, нарешті, вживання
термінів «малорос» і «великорос» [7, арк. 12 зв.].
Оскільки досягти згоди між делегаціями республік не вдалося,
О.Черв’яков передав питання територіального розмежування на
розгляд політбюро ЦК ВКП(б), де компромісний проект постанови
союзної комісії зазнав подальших змін (на шкоду Україні). Згідно з
рішенням політбюро, до складу УСРР мали відійти лише Семенівська волость Новозибківського повіту Гомельської губернії; кілька
волостей Севського повіту і с. Зноб Трубчевського повіту Брянської
губернії; майже весь Путивльський повіт; Криничанська волость
Суджанського повіту й південна частина Муромської волості
Курської губернії, а також Троїцька волость і частина Уразівської
волості Валуйського повіту Воронезької губернії [7, арк. 11].
Гострі дискусії розгорнулися й під час підготовки розмежування між УСРР та Північно-Кавказьким краєм РСФРР, який
був утворений 16 жовтня 1924 р. в складі колишніх Донської й
Кубансько-Чорноморської областей, а також Ставропольської й
Терської губерній. Партійно-радянська влада згаданого регіону
почала наполягати на приєднанні до Росії Таганрозького й Шах239
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тинського округів Донецької губернії УСРР. Торкаючись
економічних мотивів, пов’язаних із передачею до складу РСФРР
згаданих округів, які свого часу Кремль із політичних міркувань
(«розкозачити Дон і тим ослабити гніздо білогвардійського
опору») включив до УСРР, члени Південно-східного бюро ЦК
РКП(б) А.Мікоян і М.Ейсмонт цинічно заявляли: «Єдиний аргумент українців проти передачі Таганрога*, що він є хлібною базою
Донбасу, «настільки несерйозний, що на ньому не варто
зупинятися» [8, арк. 71 зв.].
Таким чином, ні про яке самовизначення націй, що з популістською метою так палко на словах декларували російські
більшовики, не йшлося: лише «тимчасові політичні міркування» й
прагнення будь-що втриматися при владі. Коли ж після перемоги
над «білими» в громадянській війні загроза втрати влади зникла,
Кремль знову приступив до перекроювання адміністративних
кордонів. Незважаючи на брак етнографічного й економічного
обґрунтування, політбюро ЦК РКП(б) 11 липня 1924 р. ухвалило
рішення про приєднання Таганрозького й Шахтинського округів до
Південно-Східної області (з жовтня – Північно-Кавказького краю)
РСФРР [13, арк. 5 зв.].
Зрештою, згідно з постановою ЦВК СРСР від 16 жовтня 1925 р.
«Про врегулювання кордонів Української Соціалістичної Радянської
Республіки з Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою і Білоруською Соціалістичною Радянською
Республікою» до УСРР була приєднана територія, на якій мешкало
278 тис. чол., у той час як від України була відторгнута територія з
населенням 479 тис. чол. [6, арк. 158]. Недостатнє розроблення
окремих пунктів постанови ЦВК СРСР призводило до виникнення
нових територіальних суперечок, а інколи справа доходила до
справжніх курйозів. Приміром, на вже згаданій залізничній станції
Чортково Таганрозького округу Північно-Кавказького краю адміністративний кордон пройшов залізничною колією, внаслідок чого
станційний будинок опинився на території РСФРР, а пакгаузи – на
території УСРР.
*
За офіційними даними Всесоюзного перепису населення 1926 р. в Таганрозькій окрузі мешкало 71,7 % українців.
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Наведений вище вибірковий аналіз проблеми формування
східних кордонів нашої держави, що вкотре гостро постала з
початком неспровокованої й офіційно неоголошеної збройної агресії
путінської Росії проти України, переконливо засвідчує всю абсурдність тверджень кремлівського лідера, цитованих на початку цієї
розвідки. Зрозуміло, що жодним чином не «глибока стурбованість»
долею й «занепокоєння» недотриманням українською владою політичних, культурних і мовних прав представників так званого «русского мира», тобто російськомовних громадян України (яким на
конституційному й законодавчому рівнях гарантується й на практиці
забезпечується «вільний розвиток, використання і захист» російської
мови), є визначальними для української політики В.Путіна. Безперечним є те, що вона спрямована на збереження й зміцнення вже
фактично абсолютної влади глави Російської держави.
Особистий життєвий і фаховий досвід породили у В.Путіна
гостру й хворобливу відразу до ліберально-демократичних цінностей (громадянське суспільство, правова держава, пріоритет прав
людини, людська гідність, гендерна рівність, толерантність, свобода
вибору, соціальна спрямованість економіки та ін.), несумісних із
омріяною ним «російською суверенною демократією». Протягом
першого терміну президентства В.Путін силовими методами покінчив із будь-якою організованою формою опозиційності в Російській
Федерації, а під час другого президентського терміну й подальшого
перебування на посаді глави уряду він завершив консолідацію
владної вертикалі, що завдяки «газодоларам» забезпечила життєвий
мінімум традиційно невибагливому населенню Росії, реанімувала її
військово-промисловий комплекс і великодержавницькі амбіції.
Але водночас ланцюг підтриманих Заходом ненасильницьких
і народних «кольорових революцій» на пострадянських теренах
(Грузія, Україна, Киргизстан, Молдова) міг зруйнувати в широкого
загалу путінський імідж «вдалого менеджера». Саме в цьому
контексті Кремль має не допустити вдалої й ефективної реалізації
«європейського вибору України» – демократичного реформування
її політико-правової системи, модернізації переведеної на ринкові
рейки економіки й банківсько-фінансової сфери, набуття повноцінного членства в ЄС і НАТО, що цілковито гарантувало б
національну безпеку держави.
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Успішна й приваблива Україна, на переконання В.Путіна,
кинула б серйозний виклик його самодержавному режиму, поставила б під питання не лише регіональні, а й глобальні проекти
«демократа чистої води», як себе полюбляє рекламувати російський
лідер. Тому з метою внутрішньополітичної й фінансово-економічної
дестабілізації України, її міжнародно-політичної дискредитації для
В.Путіна всі засоби були й залишаються прийнятними: інформаційно-пропагандистська, «газова» й «гібридна» війни; фальсифікація історії й знехтування чинних міжнародних, передусім
двосторонніх, угод; силовий тиск і організація та спонсорування
сепаратистських заколотів.
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Валентин Бушанський

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ
РОСІЙСЬКИХ ПОЛІТИКО-ІСТОРИЧНИХ УЯВЛЕНЬ
У статті досліджується становлення російських імперських
настановлень у контексті соціально-політичної кризи в СРСР і
Росії. Показано, що актуалізація в російській політиці історичних
міфів є наслідком кризи ідентичності.
Ключові слова: політичні установки, ідентичність, імперія.
Bushanskyi V. Critical Analysis Russian political and historical
concepts.
This paper examines the formation of the Russian imperial
attitudes in the context of social and political crisis in the USSR and
Russia. It is shown that actualization in Russian politics historical
myths – is the result of an identity crisis.
Keywords: political attitudes, identity, empire.
Звернувшись до української публіцистики, наукових праць і
політичного дискурсу, не важко натрапити на таку тезу: імперії й
ХХІ століття – речі несумісні. Ми сприймаємо цю тезу як очевидну
аксіому – логічний засновок наших міркувань про українську
історію та сучасні українсько-російські відносини. І це зрозуміло,
адже Росія й дотепер залишається державою, котра зберігає
контроль над століттями завойованими народами. До того ж і самі
російські політики, науковці та публіцисти дають нам безліч
підстав не забувати про колоніальне минуле (не залежно від того,
чи іменується воно колоніальним).
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Якщо ми, українці, вважаємо імперію анахронізмом і нонсенсом ХХІ століття, таким собі мамонтом, котрий вижив у вічній
мерзлоті Сибіру і нині топче Україну, то російські автори –
прокремлівські науковці та публіцисти – вважають імперію однією
та єдиною відповіддю на всі російські молитви. Згадаймо бодай
останні кадри безперечно талановитого фільму Лєоніда Парфьонова
«Російська імперія»: «Із тим, що заснована триста років тому
Російська імперія жива – згодні і її прихильники, і її супротивники.
Для одних, Імперія – відповідь на перше прокляте російське
питання: «що робити?»; для других – відповідь на інше: «хто
винен?». Скидається на те, що росіяни нарешті визначилися з
відповідями на обидва питання: винен у всьому Захід (насамперед,
США та Великобританія), адекватна ж реакція на всі історичні
кривди – Імперія.
Отже, ми бачимо два цілком протилежні та взаємозаперечні
трактування імперії: згідно з українським поглядом, імперія – це
архаїчне зло, якому немає місця в майбутньому; згідно з російським, імперія – це очевидна реальність, факт історії та сучасності,
котрий, з огляду на його об’єктивність, має передувати будь-яким
моральним оцінюванням. Цілком зрозуміло, що Україна та Росія
осмислюють історію, сучасність і майбуття в геть протилежних і
несумісних категоріях. Проте це саме той випадок, коли альтернативність картин світу спричиняє конфліктні поведінкові форми, які
вже, на жаль, вимірюються людськими життями.
Президент Петро Порошенко присвятив чимало часу розповідям про українське прагнення миру. Проблема лише в тім, що
настання миру в Україні залежить не лише від сили прагнення.
Спроби діалогу між Україною та Росією закінчилися цілковитим
фіаско. І не в останню чергу тому, що ми в Україні не зовсім
правильно оцінюємо російський спосіб мислення, ту картину історії,
сучасності та майбутнього, яка утвердилася в російських умах. Ми
можемо вважати російську картину світу хибною, а політичні дії,
котрі зумовлюються російським світосприйняттям, – злочинними.
Однак це ще не означає, що спосіб російського мислення не варто
розуміти, принаймні для того, щоб мати можливість ефективно
реагувати на російські виклики. Відповідно, як здається, є рація
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проаналізувати основні структурні складники російського трактування імперії, щонайменше для того, аби відповісти й на тепер
уже українське прокляте питання: що робити?
Квазіекзистенціальний російський вибір
Перед тим як розібрати сучасні російські ідеологічні конструкти, варто зрозуміти особливість російської екзистенціальної
ситуації. Бо без розуміння суті ситуації, в якій російський народ
рефлексував власну історію, політичні процеси та перспективи
майбутнього, – неможливо збагнути, чому російським народом були
вироблені певні темпоральні уявлення, ціннісні установки й
орієнтації.
Межова ситуація і для Росії, і для України – це, безперечно,
1991 рік. Однак українське та російське сприйняття 1991 року –
кардинально відмінні. Що є для України 1991 рік? Передусім, це –
набуття незалежності (створення власної держави). Безумовно, це й
важка економічна криза, котра дуже багатьох громадян змусила поіншому оцінювати розпад СРСР, шкодуючи за соціально-політичним ладом, за якого існувала позірна соціальна справедливість і
політична стабільність. І попри все, попри всі економічні та
політичні потрясіння, які, починаючи з 1991 року, переживала
Україна, 90-ті роки пригадуються як період романтизму. Так, змарнованого, так, можливо, безпідставного, та все ж – романтизму,
синонім якого – оптимістичне сприйняття майбутнього. Та й усі роки незалежності – сповнені неймовірних політичних конфліктів –
усе ж не змусили українців зневіритись у політичному проекті
«Україна». Водночас, попри брак «чітко артикульованої національної ідеї, значного поширення й домінування в масовій свідомості
набули позитивно марковані ідеологеми: демократія, плюралізм,
незалежність, колективне керівництво, економічна самостійність
тощо» [6, c. 21].
Промовисті в цім сенсі результати опитувань Центру
Разумкова: упродовж 2001–2012 років респондентам ставилося
запитання: «Якби референдум щодо проголошення державної
незалежності України відбувався сьогодні, то як би Ви на ньому
проголосували?». Лише в 2002 і 2003 роках кількість респондентів,
які «проголосували б» за незалежність, була нижчою 50 % – це
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48,8 % і 46,5 %, відповідно. Падіння довіри респондентів до
державного проекту спостерігалося й у 2008 році, коли тільки
50,3 % респондентів стверджували, що «проголосували б» за
незалежність. При цьому варто відзначити, що «революційний»
2005 рік відзначився сплеском «довіри» до незалежності (59,5 %),
за яким ішов спад і поступове зростання кількості позитивних
відповідей до 64,4% у 2012 році [7]. Коротко характеризуючи ці
дані, слушно зазначити, що відповіді респондентів розкривають не
так їхнє ставлення до державної незалежності, як ставлення до
політичної та соціально-економічної ситуації в країні. До того ж і
сама ситуація опитування – не є власне ситуацією політичного
вибору. Тож, навіть ті респонденти, котрі заявили, що «не проголосували б» за незалежність, імовірно, цілком по-іншому повелися б
на виборчих дільницях. Отже, повторімо вже висловлену думку:
попри всі суперечності та конфлікти, підтримка державної
незалежності України завжди була достатньою. І, насамперед, це
зумовлювалося тим, що сама незалежність сприймалась (і сприймається) як об’єктивна можливість, котра, зрештою, позитивно
позначиться на способі життя в країні. (Людям властиво – без надії
сподіватись).
Однак геть інше сприйняття 1991 року спостерігається в Росії.
Для того, щоб осягнути саму психологічну суть цього сприйняття,
екстраполюймо нинішнє українське світосприйняття на світосприйняття росіян 90-х років: Україна втратила частину території –
Кримський півострів; на Сході України розгортається сепаратистський рух, здійснюються акти терору; точиться так звана
«антитерористична операція», котра за фактом є нічим іншим, як
війною з РФ. Це події, які осмислюються в Україні й визначають
психологічний клімат – розпач, дезорієнтацію, безпорадність,
недовіру, агресію і, звісно, конструктивні практики самоорганізації
на рівні громадянського суспільства. Український 2014 рік
психологічно близький російському 1991-му: той самий розпад
країни (СРСР), яку росіяни сприймали як, власне, Велику Росію, та
ж таки війна в Чечні, ті ж таки акти терору. Додамо до цього ще й
економічні труднощі та непевність щодо майбутнього існування
країни. У цьому зіставленні є лише одна важлива незбіжність:
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Україна має очевидного й неприхованого зовнішнього ворога –
РФ; Росія ж у 90-ті роки ворога не мала. Росія стикалася з суто
внутрішніми проблемами – наслідком власного-таки столітнього
імперського панування та радянського недемократичного режиму,
однією з рис якого був культурний ізоляціонізм. Росія не мала,
умовно кажучи, «зовнішнього ворога», котрий міг би вважатися
джерелом усіх негараздів і який, водночас, виступав би в ролі
зовнішньої формотворчої структури, спонукаючи до мобілізації
внутрішніх ресурсів.
Зробімо акцент: ситуація екзистенціальної рефлексії в Росії
має всі ознаки жорстко посталої проблемної ситуації; але це, разом
із тим, і фрустраційна ситуація, оскільки включає й елемент депревації та загального пригнічення буттєвих сенсів. Росія, що існувала
століттями, котра уважно дослухалася, «чи не посміла чхнути
якась гармата в Європі», ця Росія зникла, розпалася, по суті,
перетворилася на порох буквально в кілька років. Розпався образ
великої держави – домівки й творіння кожного з росіян. Розпався
образ «я гражданин Советского Союза». Зникли всі, вироблені
століттями, сенси існування народу – творця православного
царства, копача слов’янського моря, будівничого комуністичного
майбутнього, взірця для всього прогресивного людства. Втратила
будь-яку довіру й інстанція, котра була вповноважена продукувати
сенси – владно-політичний центр, за яким проступала тінь
православного царя і його-таки модифікованого продовження –
вождя й учителя всіх трудящих, чи його-таки знеособленого
явлення – «товариша Партії». Сенс завжди входив у російське
життя, мовби «згори». І ставлення до влади завжди було двоїсте. З
одного боку, влада була ніби своя; з другого – ніби стороння. І ця
дистанція була вкрай важлива. Ці елементи іншості розривали
ланцюг розуміння: а істинна влада завжди незбагненна, абсолютна
влада завжди ірраціональна. Однак, роки Перебудови – розітнули
міфологічну пелену влади. І за владною величчю виявилася цілковита порожнеча. Магія влади зникла. Росія опинилася наче в
цілковитій пітьмі, яка поглинула й кремлівські зорі, й «маківки
святих монастирів». Пітьма поглинула вертикаль влади, яка
ґрунтується не так на репресії, як на вірі в те, що немає влади не
від Бога. Владімір Лєнін іронізував: російське дворянство – а це
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лише п’ять відсотків населення – спромоглося століттями управляти всією Російською імперією. Іронія Владіміра Лєніна була
виправдана, з раціональної точки зору. Однак ця іронія відтіняє й
усю ірраціональність політичної влади, а загалом – і влади як такої.
Російське суспільство опинилось у ситуації достеменної екзистенціальної загубленості: розрив часу, владно-смислової вертикалі та
геополітичної визначеності. Ані правди, ані кривди. Ані історії, ані
майбуття. Ані друга, ані ворога. Це називається – покинутість.
Лєв Ґудков, директор Левада-центру, відзначив, що, згідно з
соціологічним опитуванням, нині, в 2014 році, 84 % респондентів
певні: в Росії є і внутрішні, і зовнішні вороги. 84 % – це своєрідний
історичний максимум. Прикметно, що підчас першого опитування,
проведеного ще в 1989 році, лише 13 % респондентів (громадян
СРСР) вважали, що вороги існують – США, комуністи, сепаратисти, націоналісти тощо (зазначення «ворога» йде в опитуванні
відкритим питанням). Показово, наголошує Лєв Ґудков, що тоді
47 % респондентів-мешканців РРФСР казали: «Навіщо шукати
ворогів, адже всі проблеми з нами самими пов’язані з нашим
минулим, корені зла в нас самих» [3]. Звернімо увагу на ці слова:
«проблеми з нами самими пов’язані». Що, по суті своїй, являють ці
слова!? Безперечно, ці слова – відображення рефлексивного акту.
Тоді, в 1989 році, Росія пізнавала власне Я. Прагнула виявити причини труднощів, пізнаючи вироблене ставлення до дійсності, до
інших народів, до самих себе, зрештою. Росія пізнавала історію
Росії у відстороненому рефлексивному акті. Росія стояла перед
питання про власну відповідальність за власний-таки біль і
страждання.
«Как нам обустроить Россию?» – запитує в ті роки Алєксандр
Солженіцин. І серед іншого ставить питання: «А сами-то мы –
каковы?». Солженіцин прямим текстом пише про історичну
відповідальність російського народу за Жовтневий переворот і
жахи більшовицького режиму, за нищення своєї-таки культури та
релігійної традиції; пише про безглуздість імперського панування
у Фінляндії, Польщі та Середній Азії. Духовне оздоровлення
народу неможливе, наголошує Солженіцин, без усвідомлення
відповідальності за спричинені злодіяння. Перед тим як Західна
Німеччина відродилася економічно, зазначає Солженіцин, вона
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сповнилася каяттям за нацистські злочини. І жоден німець не
уник відповідальності, причому відповідальності – в судовому
порядку. Хто в Росії, запитує Солженіцин, відповів за злочини
комуністичного режиму?
Есей «Как нам обустроить Россию?» [4] був написаний у 1990
році. Це був один із багатьох судомних актів рефлексії. Це був
однин із багатьох закликів до покаяння. Разом із залізною завісою
перед Росією впала полуда власної величі та могутності. І Росія
жахнулася власному убозтву та власній гротескності. Хто винен? –
ніхто, крім нас. Що робити? – спершу покаятися за глупство та
пиху, бо тільки покаяння може змінити нас – творців усіх злочинів,
бо тільки через покаяння ми можемо стати іншими людьми –
творцями іншого життя, іншої Росії.
Тоді, 1990 року, Алєксандр Солженіцин написав натхненний
есей – лаконічний і крислатий, покручений неологізмами й архаїзмами, схожий на штучну емігрантську екібану. Так – кручено та
велемовно – Росія пізнавала власне Я.
Наприкінці 90-х років, каже Лєв Ґудков, соціологи відзначали
дві домінантні соціальні експектації – прагнення сильного лідера,
котрий наведе лад у країні, та прагнення повернути втрачену
державну велич; і ці два прагнення – корелювали. Прагнення
державної величі! – звернімо увагу на ці слова соціолога. «Русский
бог» почув російські молитви. Покаяння – пішло в свисток.
Беручи до уваги соціологічні дані, представлені Львом Ґудковим, до снаги бачити дві крайні точки: кінець 80-х років – Росія
активно, по краплі вичавлює з себе раба, по суті, заперечуються всі
усталені соціальні практики й, щонайважливіше, – заперечується
гордовитий образ власного Я. Той-таки Ґудков зазначає: «Бруд,
злиденність і озлобленість російського життя ніколи не були
таємницею, але завжди було виправдання: зате нас бояться, бо ми
робимо балістичні ракети». У кінці 80-х це виправдання втратило
актуальність. Балістичні ракети зрівнялися за значенням із брудом і
злиденністю. Поготів, бруд і злиденність пояснювались якраз тим,
що «ми робимо балістичні ракети». Балістичні ракети, ядерний щит
держави та політичні мотиви зміцнення «обороноздатності» почали
розглядатись як прямі причини бруду, злиденності й озлобленості.
Заперечивши сучасність (по суті, образ Я-нині), Росія затужила за
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образом колишньої ідилічної Росії – «где вечные сумерки и
колокола». Кажучи схематично, Росія почала актуалізувати образ
власного Я-начального – метафізичний задум про Росію, уявляючи
його за посередництва образно-естетичних взірців, вироблених
класичною російською літературою та літературою Срібного віку.
Росія заходилася коло достеменного Відродження. Це була
натхненна (а з сьогоднішнього погляду, й – комічна) спроба – влити
старе вино в нові міхи. Річ-бо в тім, що старого вина не було. Був
лише кітчевий «новороб», який видавався за Православ’я, монархічну традицію, демократичну традицію, традиційну російську
духовність. І цей кітчевий ерзац почав трактуватись як основа Яналежного. Радянська Росія почала справжню гру в нерадянську
Росію, спробувала вживатися в образ істинної Росії, вдаючись до
лицедійства. І спроба ця увінчалася фіаско. І Росія прокляла імена,
написані на руїнах «самовластья». І ця мізансцена прокляття –
гротескно-натуралістичний акт заперечення будь-яких сенсів і будьяких ідеалів, акт хаосу людського місива, згущення плоті, криків і
жестів (і все це – в абсолютній непролазній пітьмі, в якій і звуки так
само темні як простір, речі, помисли та відчуття) – є тією другою,
крайньою точкою, про котру говорив Лєв Ґудков, – кінець 90-х –
початок 00-х. Росія не пройшла випробування екзистенціальною
рефлексією. Ситуація «тут і нині» виявилася нестерпною. К чорту
«вечные сумерки и колокола»! Росія вдивилась у свою потворну
пику й – усміхнулася. А потім заходилася відкопувати на руїнах
«самовластья» балістичні ракети, заодно майструючи з уламків
новий трон для уособлення «суверенної російської демократії».
Однак десятиліття лицедійства не минуло дарма. Залишившись
без колоніальних придатків і марксистської ідеології, Росія потребувала нового символічного оформлення. Видобута з архіву символіка
вельми органічно зрослася зі структурою пострадянських владних
відносин. Дискурс глобального протистояння двох суспільнополітичних формацій переріс у дискурс боротьби Росії проти
однополярного світу; дискурс засудження буржуазного способу
життя – в дискурс критики Постмодерну. Росія перенайменувала світ,
явища та себе. Футуристично-модерністський лексикон поступився
місцем лексикону слов’янофілів. Запанував новий стиль, щось
середнє між ніколаєвським ампіром і сталінським бароко (видовище
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доволі химерне, але росіянам подобається). І ця нова спроба синтезу –
слов’янофільства, імперськості та сталінізму – виявилася настільки
переконливою, що закрадається підспудна підозра: а чи й справді
існувала більшовицька Росія? Можливо, й мав рацію Микола Бердяєв,
коли писав, «Третій Рим став Третім Інтернаціоналом», маючи на
увазі, що більшовизм – це лише метафора, за якою проступає стара,
непримиренна розкольницька Росія, з її шуканням власного Граду
Кітежа та власного Бога.
Кажуть, що іще в похмурі сталінські роки, коли в Ленінграді
встановили пам’ятник Достоєвському, однієї ночі на постаменті
з’явився напис: «Федору Достоевскому – от благодарных бесов».
Перехворівши марксизмом, біси повернулися до свого справжнього
отця – Фьодора Достоєвського.
Алєксандр Солженіцин: пророк і його суфлери
Придивімося до солженіцинського есею «Как нам обустроить
Россию?»: вістря його критики – російський імперіалізм. Нескінчене розширення кордонів – необдумана, помилкова політика.
Наслідок цієї політики – лише примноження ворогів Росії й
ослаблення її етнічного ядра. Відособлення Фінляндії та Польщі –
це нині очевидне благо для Росії, хоча в період владарювання над
цими територіями такий перебіг подій вважався б катастрофою.
Тощо.
Не оминає увагою Солженіцин й українське питання. Далебі, у
вступі, написавши «Слово до великоросів», він пише «Слово до
українців і білорусів». Одразу варто сказати, що в підрозділі про
білорусів не йдеться, мова тільки про українців і Україну.
Закінчуючи підрозділ, Солженіцин лише відзначає, що все сказане
до українців, загалом, адресується й білорусам. Починаючи ж
підрозділ, завважує, що в роки війни, які провів на території Білорусі, він полюбив цей «кроткий» народ. (Показовий прикметник.
Чи не так?)
Насамперед, зізнавшись, що він майже наполовину українець і
ранні його роки пройшли «при звуках украинской речи», Солженіцин переходить до суті справи: 1) три народи мають спільне
походження й роз’єднані не з власної волі; 2) утиски української
мови були, звісно, несправедливі; 3) «в отторгнутой Галиции, при
австрийской подтравке, были выращены искаженный украинский
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ненародный язык, нашпигованный немецкими и польскими словами, и соблазн отучить карпатороссов от русской речи, и соблазн
полного всеукраинского сепаратизма»; 4) Центральна Рада, яка
проголосила незалежність УНР, не була виразником інтересів і
волі всього українського народу, оскільки не формувалася шляхом
всенародних виборів; 5) по суті, є дві України – «історична» й –
Дике Поле: «Новороссия, или Крым, Донбасс и чуть не до
Каспийского моря»; 6) «сегодня отделять Украину – значит резать
через миллионы семей и людей: какая перемесь населения; целые
области с русским перевесом»; 7) «никакой насильственной русификации (но и никакой насильственной украинизация, как с конца
20-х годов), ничем не стесненное развитие параллельных культур,
в школьные классы на обоих языках, по выбору родителей»;
8) «если б украинский народ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (тут і далі в
цитатах виділено – А. С.) пожелал отделиться – никто не посмеет
удерживать его силой. Но – разнообразна эта обширность, и только
МЕСТНОЕ население может решать судьбу своей местности,
своей области, – а каждое новообразуемое при том национальное
меньшинство в этой местности – должно встретить такое же
ненасилие к себе»; 9) епілог: «Братья! Не надо этого жестокого
раздела! – это помрачение коммунистических лет. Мы вместе
перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован –
вместе и выберемся».
Воістину! Російська демократія закінчується там, де починається українське питання.
Немає сенсу оспорювати тези, висловлені Алєксандром Солженіциним. Сенс є в іншому – зазначити, що всі ключові міфологеми
російського імперського дискурсу про Україну наявні вже в цім есеї
1990 року: українська мова й український сепаратизм – австрійський
проект; жодної «насильницької» українізації; мова шкільного

Тут і далі цитати з текстів Алєксандра Солженіцина подаватимуться
російською мовою, оскільки тексти автора – це художньо-публіцистичні твори,
котрі потребують спеціального перекладу. Особливістю мови Солженіцина є її
насиченість неологізмами й архаїзмами. Солженіцин порушує всі стилістичні
норми – умисне чи випадково, – неправильно формулюючи речення. Утім, ця
неправильність є важливою ознакою солженіцинської мови, яку передати,
вдаючись до формального перекладу, неможливо.
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навчання – за вибором батьків; політичне самовизначення на рівні
«місцевостей». Не важко бачити, що ці політичні конструкти, сформульовані ще 1990 року, реалізовувалися в Україні в період режиму
Віктора Януковича, зокрема, в освітній сфері та мовній політиці.
Нині ж, шляхом безпосереднього військового втручання, Росія
домагається політичного самовизначення в Україні на рівні
«місцевостей».
Солженіцинський есей написаний в еміграції. (Є в ньому сліди
дебатів з українськими емігрантами.) Утім, сама суть концептуального бачення українського питання сформульована не в згаданому есеї, а набагато раніше. Звернімо увагу на ці рядки в романі
«Архіпелаг ҐУЛАҐ»: «С Украиной будет чрезвычайно больно. Но
надо знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось за века –
значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать
решение им самим – федералистам или сепаратистам, кто у них
кого убедит. Не уступить – безумие и жестокость. И чем мягче,
чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше
надежды восстановить единство в будущем. Пусть поживут,
попробуют. Они быстро ощутят, что не все проблемы решаются
отделением. (Из-за того, что в разных областях Украины – разное
соотношение тех, кто считает себя украинцем, и кто – русским, и
кто – никем не считает, – тут будет много сложностей. Может
быть, по каждой области понадобится свой плебисцит... Не вся
Украина в её сегодняшних формальных советских границах есть
действительно Украина. Какие-то левобережные области
безусловно тяготеют к России. А уж Крым приписал к Украине
Хрущёв и вовсе с дуру. А Карпатская (Червонная) Русь? Проверим
и на ней: требуя справедливости к себе, как справедливы будут
украинцы к карпатским русским?)» [Цит. за: 1].
«Архіпелаг ҐУЛАҐ» написаний упродовж 1958–1968 років.
Публікація роману розпочалася лише 1973 року (паризьке
видавництво «ИМКА-Пресс»). Відволічемось від усіх (безперечно,
драматичних) обставин, пов’язаних із публікацією роману. Проаналізуймо цитований фрагмент. Передусім, Солженіцин розпочинає з
артикуляції домінантної емоції: буде боляче. Гадаю, ці слова варто
читати дещо інакше: вже боляче. Чому боляче? За зізнанням самого
Солженіцина, його матір якось завважила: настане день, коли
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«отложится Украина». І ця перспектива, ця невідворотна
перспектива є причиною його болю. Далі, буквально наступними
двома реченнями, Солженіцин розкриває причини цієї невідворотної
втрати України: перша – «Но надо знать их общий накал сейчас».
Чий «общий накал»? «Архіпелаг ҐУЛАҐ» писався за свідченнями
політв’язнів і на основі особистого досвіду Солженіцина. І коли
Солженіцин пише про «их общий накал», то він пише насамперед
про власний досвід спілкуваннями з українськими політв’язнями, а
це були переважно бійці ОУН-УПА. Це були ті люди, ставлення
яких до радянського режиму та російського імперіалізму не
залишало жодних ілюзії. Є й друга причина, яка визначила емоцію
Солженіцина: «Раз не уладилось за века – значит, выпало проявить
благоразумие нам». Про що мовить Солженіцин? Безумовно,
йдеться про століття політики «собирательства» та «обрусения»,
результатом якої явився «их общий накал». Солженіцин шкодує:
стільки часу й стільки зусиль пішло прахом. Отже, усе, що
залишається Росії, – проявити «благоразумие».
Далі ж Солженіцин і розкриває те, як саме має реалізовуватися
розважлива політика щодо України. Причому, звернімо увагу,
фрагмент, у якому Солженіцин вдається до обґрунтування російської
політики щодо України, береться ним у дужки. Причина зрозуміла:
перша частина цитованого фрагменту – це міркування з моральними
й емоційними акцентами, друга частина – аналітика: послідовно,
фактор за фактором, розкриваються передумови майбутньої політики
щодо України. Ці фрагменти різнорідні, й того другий фрагмент
виокремлений дужками. Поготів, складається враження, що цей
другий фрагмент є пізнішою врізкою до основного тексту, своєрідною приміткою-поясненням, досвідом обґрунтування попередніх
міркувань. Відповідно, виникає питання: коли саме було внесене це
доповнення? – це перше, і друге – чи сам Солженіцин є систематизатором факторів російської політики щодо України? Безперечно,
текст написаний Солженіциним (його стиль непідробний). Питання в
іншому: самому-таки Солженіцину, чи комусь іншому – безіменному
редактору – належить ця аналітична викладка?
Іще раз систематизуймо солженіцинські тези (ми вже знаходили їх в есеї «Как нам обустроить Россию?»): по-перше, Україна є
різнорідною і з історичного, і з етнічного погляду; по-друге,
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сучасні кордони України – це результат більшовицьких спроб
тісніше зв’язати Україну з СРСР шляхом включення до складу
України суто російських етнічних територій (зокрема, приєднання
до України Криму іменується просто «дурістю» Микити Хрущова);
по-третє, відособлення України має відбуватися за результатами
плебісцитів в окремих областях; по-четверте, в незалежній Україні
мають бути забезпечені права карпатських «русских», і це – тест на
«справедливість» незалежної України. (Виникає питання: а що як
Україна не пройде цей тест на «справедливість»? Що тоді? Якою
тоді має бути політика Росії щодо України?)
І наразі потрібно дуже чітко усвідомити: окреслений план дій
щодо України сформульований іще в 60-ті роки! Зіставляючи ж
його з подальшою політикою РФ, можна бачити, що цей «план»
був реалізований абсолютно повною мірою, буквально за кожним
пунктом: це і політизація російської меншини в Україні, це і
вимога двомовності навчання (чітко висловлена в есеї 1990 року),
це і поширення емоційно акцентованого заниженого наративу про
«дурість Хрущова», це і введення до порядку денного поняття
«Новоросія», це й артикуляція проблеми «русинів». Задамося
елементарним питанням: звідки Алєксандр Солженіцин взагалі
знав про існування русинів? Русини – це не тема поп-культури.
Русини жодним чином не фігурують на сторінках політичної
історії чи історії культури. «Русини» – це, загалом, поняття
етнології. Тож, що спонукає Солженіцина ставити питання про
русинів, причому одразу в політичній площині? Напевно, є рація
припусти: ці міркування Солженіцина мають витоки в російському
пропагандистському дискурсі періоду Першої світової війни, коли
галицькі та буковинські москвофіли стали репрезентантами єдиної
і неподільної Русі. Отже, виникає дуже просте й водночас – дуже
складне питання: які витоки пророчого дару Алєксандра Солженіцина? Відсікаючи всі містичні пояснення, залишається тільки дійти
простого висновку: всі міркування Солженіцина про Україну –
ймовірність відокремлення України та характер наступної
політики Росії щодо України – це загальне уявлення російської
інтелігенції вже в період 60-х років. Яке коло спілкування
Алєксандра Солженіцина? Наскільки відомо, це – інженерні
«шарашки», це літературні та дисидентські кола й, безперечно,
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коло радянських спецслужб, котрі, звісно, тримали в полі зору
свого колишнього підопічного, а згодом письменника-дисидента.
Цілком логічно припустити, що в цих колах, принаймні вже в 60-ті
роки, існувало чітке уявлення про ймовірні українсько-російські
відносини. І тут наголосімо: уявлення чітке (!), воно ж бо не
змінилося ані в еміграції, ані з поверненням Солженіцина в СРСР,
ані в переддень українського референдуму 1991 року.
Минули десятиліття, а погляди письменника на українське
питання не змінилися. Із чим ми взагалі маємо справу? Із
політичною прогностикою – відстороненим аналізом ситуації,
чинників і тенденцій, а також моделюванням взаємодії цих складників? Із політичним профетизмом і містичними прозріннями –
тобто феноменом віри? Сторонній політичний прогноз на
перспективу в сорок років! – річ мало ймовірна, до того ж
Солженіцин не є ані політичним, ані економічним аналітиком.
Містичний дар – також, напевно, не найкраще пояснення. То з
чим ми маємо справу? Які наші уявлення залишаються незмінними впродовж десятиліть? Вочевидь, залишаються сталими
тільки наші фактологічні знання, – скажімо, знання таблиці
множення чи геометричних аксіом. Також ми можемо цілком
переконливо висловлюватися про ті речі, які залежать винятково
від нас самих (або ж суб’єкта, котрий недвозначно заявив про
свої наміри). Тільки усвідомлений намір і безперечність наявних
ресурсів для здійснення наміру можуть бути підставою для
безсумнівного судження про майбутні події. І ніяк інакше. Тож,
звідки знання Алєксандра Солженіцина? Яке джерело його інформації? І які причини витоку цієї інформації в 1973 році, коли
публікувався «Архіпелаг ҐУЛАҐ», у 1990-му, коли публікувався
есей «Как нам обустроить Россию?», і в 1991 році, коли Солженіцин виступив із відозвою щодо українського референдуму?
Вчитаймось у ці рядки Солженіцина 7 жовтня 1991 року, в
яких висуваються «кондиції» до українського референдуму й знову
артикулюється тема різнорідності України. Зокрема, Солженіцин
вимагає: «Чтобы результат референдума учитывался отдельно по
каждой области: каждая область сама должна решить, куда она
прилегает». І далі пояснює причини цієї вимоги: «Разные области
имеют совсем разное историческое происхождение, непохожий
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состав населения, и не может судьба жителей области решаться
перевесом среднего арифметического по обширной 50-миллионной
республике. Те, кто во Львове и Киеве наконец-то валят памятники
Ленину, – почему же поклоняются, как священным, фальшивым
ленинским границам, на кровавой заре советской власти во многих
местах прочерченным лишь для того, чтобы купить стабильность
коммунистическому режиму? При решимости Украины полностью
отделиться, на что ее право несомненно, – такой валовой подсчет
голосов в этих границах может оказаться непоправимым для
судьбы многих миллионов русского населения. И создадутся
напряженные зоны на будущее» [Цит. за: 1]. Повтор, знову повтор!
Однакові, мов цвяхи, аргументи знову, з тексту в текст, вбиваються
у свідомість читачів. Є й доповнення: Солженіцин пише про
«майбутні зони напруги». Він уже занепокоєний долею мільйонів
росіян, які опиняться за бортом Росії. Бракує лише одного – суто
політичного пояснення того, як, скориставшись «зонами напруження», зарадити лохові мільйонів росіян.
Наразі вартий уваги й інший есей Солженіцина «Письмо
вождям Советского Союза» [5]. Цей есей первинно є власне
«листом», якого Солженіцин надіслав керівництву СРСР у вересні
1973 року. Наприкінці того-таки року розпочалися гоніння на
Солженіцина, і він оприлюднив листа, додавши короткий вступ.
Звернімося до тексту. Солженіцин наголошує на існуванні двох
загроз: 1) воєнна загроза з боку Китаю, 2) соціально-економічна
загроза, зумовлена неминучим крахом європейської цивілізації,
частиною якої є й Радянський Союз. Аналізуючи другу загрозу,
автор ґрунтується на висновках аналітиків «Римського клубу»,
представлених 1972 року в доповіді «Межі розвитку», а також
працях «Товариства Тейяра де Шардена». Залишається тільки
захоплюватися ерудицією Солженіцина, котрий, перебуваючи в
Москві, за залізною завісою, в статусі колишнього політв’язня, мав
доступ до висновків тільки за рік до того опублікованого дослідження «Римського клубу» та праць французьких науковців.
Яка головна ідея Солженіцина? По суті, на його думку,
єдиною перепоною для подальшого розвитку Росії є марксистська
ідеологія. Саме марксистська ідеологія може стати приводом для
воєнного зіткнення з Китаєм (війна як спосіб вирішення догма257
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тичних різночитань); саме ідеологія спонукає СРСР до гонки
озброєнь і поширення своєї військової присутності на зону
Атлантики та Тихого океану; ідеологія змушує підтримувати
маріонеткові марксистські режими в Латинській Америці, Африці
й Азії, а також утримувати соціалістичні режими. Та найбільше зло
марксизму – це руйнування внутрішнього укладу життя, насамперед – Православ’я. Індустріалізація, урбанізація та колективізація
фактично знищили Росію – знищили села, дрібні ремісничі артілі,
традиційний спосіб життя й довколишнє середовище. На думку
Солженіцина, вже самої відмови од марксизму було б достатньо,
аби розпочався процес оздоровлення. Насамперед, вважає автор
«Листа», потрібно переглянути згубну зовнішню політику, яка
визначена лише ідеологією, і спрямувати всі зусилля на розвиток
Сибіру та Далекого Сходу, убезпечуючи таким чином Росію від
китайської загрози й розвиваючи ту ресурсну базу – аграрний
сектор і природні копалини, – дефіцит яких визначатиме міжнародну політику вже за кілька десятиліть.
Це, фактично, вся програма політичної «перебудови» в Росії,
як її бачить Солженіцин у 1973 році. Зазначимо: слово «перебудова» вживається в короткому тексті чотири рази, причому саме
в політичному сенсі, якого це слово набуде вже за десятиліття,
означивши соціально-політичні перетворення в СРСР. Іще один
аспект: Солженіцин виявляє цілковиту індиферентність стосовно
політичного режиму: що авторитаризм, що демократія – це для
нього лише політичні режими, котрі мають свої переваги та свої
хиби; річ лише в ефективності державно-політичного режиму, а ця

Завважмо: текст «Листа», в якому йдеться про необхідність розвитку Сибіру
та Далекого Сходу, написаний 1973 року. А вже 1974 року – розпочинається
будівництво Байкало-Амурської магістралі, котра являє собою залізничний шлях,
що проліг паралельно збудованій іще в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
Транссибірській магістралі. Звідси до снаги зробити елементарний висновок:
«дисидентські» міркування Алєксандра Солженіцина не могли сприйматися
радянським керівництвом як суто «дисидентські». Звісно, Солженіцин не був
«натхненником» нового будівництва; він лише висловив судження, котре
щонайменше на початку 70-х років було загальним й очевидним судженням.
Отже, якщо під питанням опиняється саме «дисидентство» Солженіцина, то під
питанням опиняється й причина відомих «гонінь», а також і наступне позбавлення
Солженіцина радянського громадянства.
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ефективність зумовлюється аж ніяк не їхніми сутнісними особливостями.
Викликають питання й інші аспекти творчості Алєксандра
Солженіцина. Відомо, що роман «Архіпелаг ҐУЛАҐ» написаний
на основі свідчень – листів і спогадів – 227 колишніх в’язнів
сталінських таборів. У першому виданні роману Солженіцин
подає список усіх 227 «співавторів». Згодом роман був розширений і список свідків поповнився: тепер він становить 257 імен.
Спитаймося: як Солженіцину вдалося отримати свідчення 227
колишніх в’язнів? А це елементарне питання. Як (суто технічно)
відбувалася комунікація? Як Солженіцин встановив зв’язок із
цими людьми? Як він відібрав тих людей, котрі могли надати
йому літературно значущу інформацію (бо ж не кожне свідчення
в’язня мало інформативну та художню цінність)? Усі 227 свідків
мусили не лише згадати власний травматичний досвід, а й мати
вміння передати його в літературно прийнятній формі. Залишається тільки уявити архів Солженіцина, в якому на корисні
свідчення – листи та спогади – 227 свідків прийшлося б стільки
само (а насправді – набагато більше) порожньої епістолярії.
І, звісно ж, єврейське питання
Це саме запитання поставимо й стосовно іншої праці
Солженіцина «Двісті років разом». Це – історично-публіцистична
праця, котра розкриває авторське бачення єврейсько-російських
відносин. Перший том опублікований 2001 року, другий – 2002-го.
(І сам рік публікації праці здається прикметним, із суто
політологічної точки зору.) Того-таки 2001 року вибухнув скандал:
2000 року в тепер уже легендарному місті Слов’янську вийшла у
світ книжка за авторства Алєксандра Солженіцина «Евреи в СССР
и будущей России». Редактор видання запевняв, що публікує текст,
написаний Солженіциним у 1968 році! (Чого варта вже сама назва
книжки: «Евреи в СССР и будущей России» – СРСР у минулому
часі, Росія – майбутньому.) Однак у 2001 році Алєксандр Солженіцин заперечив власне авторство опублікованої в Слов’янську
книжки, хоча і не вдався до судового позову, обмежившись лише
заявою, що провінційний видавець «хуліган і несповна розуму».
Утім, проведений згодом текстологічний аналіз слов’янського
видання та другого тому «Двісті років разом» засвідчив наявність
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тотожних фрагментів (щонайменше 20 %) і безперечне авторство
Алєксандра Солженіцина [2]. Отже, то коли ж написана книжка
«Двісті років разом»? І водночас: як 1968 року (якщо текст писався
саме тоді) Солженіцин міг отримати доступ до вкрай специфічної
інформації про участь євреїв у Жовтневому перевороті, громадянській війні та діяльності перший радянських урядів? А це – той
перелік питань, інтерес до яких аж ніяк не толерувався в Радянському Союзі. І знову-таки, суто технічне питання: Солженіцин –
математик, у нього є літературний талант, але немає необхідних
навиків роботи з першоджерелами й історіографією. Як він узагалі
доступився до такої вкрай складної та надзвичайно специфічної
проблеми? Завважмо: в першому томі використовуються джерела
XVIII–XIX століть і подається їхнє історіографічне тлумачення;
цитуються праці, написані німецькою мовою та на їдиш, а також
мають місце посилання на таке своєрідне джерело, як праця Якова
Брафмана «Книга кагалу. Матеріал для вивчення єврейського
побуту» (1869 рік). Невже Солженіцин зміг обійтися без фахової
консультації історика? Невже він міг обійтися без «сприяння» у
доступі до інформації? Складно відповісти на це питання. Так само
й складно уявити, що «Архіпелаг ҐУЛАҐ» – книга белетристично
оформлених спогадів і листів – міг бути створений без відповідного замовлення та сприяння.
Спроба узагальнення та питання,
на які наразі немає відповідей
У цім тексті тема Солженіцина виникла цілком випадково.
Але тільки-но Солженіцин зайшов на сторінку – він заговорив,
зажестикулював і перетягнув на себе всю увагу. І тепер на
півтексту лежить його слов’янофільська борода і тхне українським
і єврейським питаннями. Він говорив довго, але наразі питань
більше, аніж відповідей. Так часто трапляється, коли тема розмови
виходить далеко за межі безпосереднього досвіду та, можливо,
навіть практичного розуму.
Далеко, дуже далеко, за межі практичного розуму, ведуть нас
міркування на тему солженіцинських пророцтв. Чимало історичних подій починають здаватися фантомами. Слизький і невдячний
цей шлях – «сумнівайся в усьому» – шлях деструкції. Але
пройдімо ним, розставляючи певні віхи.
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1. Дослідження праць Алєксандра Солженіцина, зокрема його
політичних есе, свідчить: уже щонайменше в 60-ті роки минулого
століття в Росії оформився російський націоналістичний рух – ідея
розвитку етнічного ядра Росії, переходу до політики економічного
меркантилізму, зміцнення геополітичної безпеки Росії, відродження Православ’я або ж навіть старообрядчества. Сам Солженіцин
високо оцінює сталінський поворот до Православ’я та російської
військово-патріотичної традиції, який відбувся під час Другої
світової війни; і цей «поворот», як вважає Солженіцин, мав би бути
нормативним взірцем для подальшого розвитку Росії.
2. Марксистська ідеологія, як випливає з праць Солженіцина, –
це лише зовнішній декор, котрий жодним чином не визначає
магістральний розвиток Росії: в суспільстві, ба навіть і в партійному
середовищі, відзначає Солженіцин, очевидною є недовіра до
нормативної ідеології, котра сприймається винятково як незначущий
ритуал. Поготів, марксистська доктрина, проголошена ідеологічною
основою розвитку СРСР, спричиняє необхідність витратної
зовнішньої політики, що жодним чином не сприяє економічному,
культурному та соціальному розвиткові Росії. Відповідно, наголошує Солженіцин, подальший розвиток Росії – неможливий без
відмови від марксизму, хоча авторитарний політичний режим (за
умови надання свободи мистецької та наукової творчості) цілком
може бути збережений у Росії.
3. Імовірно, що вже на початку 70-х років у СРСР розроблявся
план «перебудови», що передбачав: 1) відмову від марксистської
ідеології, 2) відмову од геополітичної гегемонії в Центральній
Європій, 3) розпад СРСР, 4) перехід до ринкової економіки. Натомість, мав бути сформований «Російський Союз», що включав би,
власне, Росію, а також Україну та Білорусь. Реалізація цього плану
не виключала ймовірності набуття Україною незалежності (відповідно до того, які політичні сили переможуть в Україні – «федералістські» чи «сепаратистські»). Однак згодом, зіткнувшись із
економічними труднощами, етнічними та мовно-культурними
конфліктами, Україна, або ж принаймні її південно-східна частина,
мусила б увійти до складу «Російського Союзу».
4. Імовірний план «перебудови» передбачав також встановлення «м’якого авторитаризму» – політичного режиму, що відповідає
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російській політичній традиції. (Як зазначає в «Листі» Алєксандр
Солженіцин, «демократія протрималась у Росії лише вісім
місяців», маючи на увазі часовий відтинок від Лютневої революції
до Жовтневого перевороту.) Солженіцин пише про авторитаризм у
доволі прагматичній тональності; по суті, авторитаризм постає не
як необхідне зло, з котрим доведеться примиритися, а як необхідне
благо, котре варто прийняти, відкинувши марні упередження.
Перевага авторитаризму – можливість уникнути зовнішньополітичних маніпуляцій, загроза яких є очевидною за демократичного
режиму. Таким чином, можна припустити, що своєрідний
«сталінський ренесанс», який розпочався в Росії з президентством
Владіміра Путіна, а також очевидні авторитарні риси президентства Путіна, являють собою не випадковість, а один із продуманих
етапів спланованого суспільно-політичного розвитку Росії.
5. Прописаний Солженіциним план російської політики щодо
України є системним і чітким. Зокрема, план передбачає: 1) артикуляцію «русинського» питання, 2) введення до політичного
дискурсу поняття «Новоросія», 3) представлення в мас-медійному
дискурсі входження Криму до складу України як «безглуздого»
рішення винятково Микити Хрущова, 4) запровадження в Україні
двомовності, 5) запровадження вибору мови навчання батьками
школярів, 6) інспірування вимоги, аби виключно в області («місцевості») самостійно вирішувалося питання про їхню належність до
України чи Росії (примушування України до реалізації цієї вимоги
відбулося в Криму й відбувається нині на Донбасі). Усі пункти
цього плану реалізувалися, а це свідчить про продуманість,
системність і послідовність російської політики щодо України.
Водночас, факт артикуляції цього плану ще в 60-ті роки змушує
ставити питання про адекватність українського розуміння
російської політики.
6. Зіставлення міркувань Алєксандра Солженіцина та політичної історії СРСР, а також політично історії РФ і України дає
підстави для припущення: ще в середині 60-х років був вироблений
цілісний план демонтажу марксистської ідеології та СРСР. (Цілком
можливо, узоровувся приклад демонтажу Британської імперії.)
Якщо це припущення є істинним, то воно змушує переглянути
політологічні оцінки Перебудови в СРСР, зокрема, роль Міхаіла
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Ґорбачова, Алєксандра Яковлєва й інших ідеологів Перебудови, які,
відповідно до нового припущення, являють собою не «архітекторів»
Перебудови, а лише реалізаторів заздалегідь виробленої програми.
Потребує нової оцінки й діяльність Боріса Єльцина, процесу
первинного накопичення капіталу в Росії й Україні, та, водночас, як
уже зазначалося, всієї історії українсько-російських відносин.
Зокрема, доцільною є переоцінка ролі Владіміра Путіна в реалізації
російської політики щодо України й значущості особистості Владіміра Путіна взагалі. Є підстави вважати, що Владімір Путін – тільки
виразник продуманої на десятиліття російської політики; або ж
узагалі, Владімір Путін – передусім мас-медійна фігура, що
мінімальним чином впливає на російську політику. Відповідно,
популярне нині судження, згідно з яким Владімір Путін – це головна
й далебі єдина перепона для припинення українсько-російської
війни, є сутнісно хибним; поготів, гіпотетичне усунення Владіміра
Путіна з політичної арени матиме наслідком пошук Росією нових
форм ескалації з метою реалізації плану розчленування України:
проти України здійснює агресію не путінська Росія, проти України
здійснює агресію віковічна машина Російської імперії.
Російський невротизм
Згадаймо невеликий курйоз: 2013 року, під час конкурсу
Євробачення, російська учасниця не отримала того місця, на яке
сподівалися росіяни. Сєрґєй Лавров заявив: «Россия даст достойный
ответ». Цікаво, який? – міркували журналісти. – Невже завдасть
термоядерний удар по Копенгагену?
У Копенгагені була принижена не якась там співачка (ім’я якої
не пам’ятаю), принижена була – вся Росія. І справа не в конкретній
ситуації. Справа у перманентному переживанні: Росія завжди (!)
принижена. Переживання власної неповноцінності змушує помічати криві погляди й чути іронічні натяки.
Що ми скажемо про людину, яка повсякчас заявляє: вона
піднялася з колін, і її вже ніколи не поставити на коліна? Що ми
скажемо про людину, яка трактує все своє життя як нескінченну
боротьбу проти нескінченних спроб принизити її? Як ми назвемо
людину, яка бачить довкола тільки ворогів і наголошує на своїй
здатності та готовності дати відсіч будь-коли і будь-кому? Напевно,
саме собою напрошується слово – параноя.
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Зиґмунд Фройд вважав, що схеми персональної психології
можуть бути перенесені на сферу психології соціальної. Не всі психологи погоджуються з цією думкою, але й не всі її заперечують.
Водночас, наголосімо й на такій надзвичайно важливій тезі, щодо
слушності якої психологи одностайні: невротичні розлади, навіть ті,
котрі являють собою прояви патологій, постають між тим і формами
соціальної адаптації особистості, а відповідно – і формами розвитку
особистості. Ролло Мей – автор, якого я вельми шаную, – писав, що
невротичні патології – це не сторонні «врізки» до структури особистості, а її органічні складники, саме тому невротична особистість,
навіть усвідомлюючи власні деструктивні нахили, опирається
психотерапевтичному впливові, оскільки цей опір є для неї нічим
іншим, як захистом власної особистісної цілісності.
А тепер висновки: 1) російська імперська ідеологія – це історично зумовлена форма адаптації Росії до способу буття в сучасному
світі; 2) російська імперська ідеологія, як і спричинені нею способи
світосприйняття та політичних практик, – це органічний прояв
російської «особистості»; 3) навіть усвідомлення росіянами всіх
можливих небезпек, пов’язаних із веденням імперської політики, не
матиме наслідком відмову від імперської політики.
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Ольга Волянюк

ПЕРСОНІФІКОВАНЕ МИНУЛЕ У СУЧАСНОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ
Здійснено спробу розкрити особливості сприйняття українськими й російськими громадянами спільного минулого в іменах.
Аналізується офіційний міждержавний дискурс персоніфікації
історії. Окреслені напрями використання образів знакових постатей у політичному житті. Зібрані відповідні дані соціологічних
опитувань, а також тематичні матеріали зі спільних пресконференцій президентів України та Росії.
Ключові слова: знакові постаті, персоніфіковане минуле,
політичне життя суспільства, міждержавні відносини, політика
пам’яті.
Volyanyuk O. Personified Past in the Contemporary Political
Life of Ukraine and Russia
An attempt to reveal the characteristics of Ukrainian and Russian
citizen’s perception of the common name´s last is made. The interstate
official discourse of the personification history is analyzed. The
directions of use the iconic figures images in political life are outlined.
The collected data relevant opinion polls and thematic material from
the press conference Presidents of Ukraine and Russia.
Keywords: iconic figures personified past, political life of society,
international relations, politics of memory.
Образи минулого є невід’ємною частиною сучасної політичної
риторики. Вони увиразнюються цілком конкретними сюжетними
лініями, біографічними історіями, матеріальними свідченнями.
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Часто вирвані з контексту, емоційно й ідеологічно перевантажені,
епізодичні, такі образи слугують стійкими орієнтирами
пересічного обивателя у світі минулого. Серед подібних образів
особливе місце відводиться персоніфікованому минулому. Знакові
постаті, люди-символи, життєва історія яких виконує помітну роль
у маркуванні пам’яттєвого простору суспільства, є важливим
елементом національного наративу, становить своєрідну систему
смислів для спільноти.
Персоніфікація минулого – режим суспільно-політичного
проектування, в основі якого лежить перекладення відповідальності за певні історичні події на реальних або вигаданих
осіб. У сучасному суспільно-політичному житті образи героїв чи
антигероїв є вже не стільки ціннісними орієнтирами, але певними
типажами, що мають відповідати масовим очікуванням, запитам
аудиторії, електоральним настроям. Це люди, що у народній
пам’яті чи офіційному дискурсі інтеріоризуються у деякі ікони/
символи/коди. З позицій сучасної семіотики, теорії знакових
систем (Р. Барт, М. Бахтін, Ю. Лотман, Ч. Пірс та ін.) пам’ять про
такі образи динамічна, а її функціонування включає три складові:
значення, інтерпретатори та інтерпретанти.
Про значимі для суспільно-політичного розвитку персоналії,
особливості сприйняття чи ретрансляції їх історій сучасниками
довідуємося з наукових розвідок вітчизняних дослідників (І. Гирич, Я. Грицак, Г. Касьянов, К. Кобченко, О. Ляшенко, М. Рябчук,
Л. Чупрій, Ю. Шайгородський, Ю. Шаповал, Н. Яковенко та ін.).
Вони зазначають, що образи символічних постатей (борець,
засновник, жертва, зрадник тощо) асоціюється із певними зразком
поведінки, способом життя, вчинком, зовнішнім іміджем, ідеєю,
результатом роботи, моделлю участі тощо. Імена-символи – не
лише конкретні особи, але й окремі групи людей, покоління,
причетні до значимого періоду спільного минулого (напр., КирилоМефодіївці, Художники-Бойчукісти, Шістдесятники тощо). Це
також постаті-маркери, міфічні персонажі, літературні герої,
легендарні особистості, ідеологічні прототипи.
Символічні для народу особистості, їх внесок у суспільні
справи упізнаванні на загал, але потенційно можуть викликати
різні судження, інтегрувати спільноти або спричиняти до
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суспільних криз. Персоніфікація минулого однаково важлива у
внутрішньо- та зовнішньополітичному житті. Взірці людей, що у
різні епохи зближували/віддаляли народи, регіони, цивілізації,
слугують важливим орієнтиром для тих, хто про них пам’ятає в
наш час. Окремий індивід, владні суб’єкти, громадянське суспільство є творцями, трансляторами та інтерпретаторами знакового
простору. Часом сама лише згадка видатного імені структурує
спілкування, допомагає суб’єктам комунікації за відповідними
реакціями ідентифікувати соціальні вподобання, ідейні погляди,
політичні переконання співрозмовника. Нижче розглянемо особливості сприйняття, конструювання і трансляції пам’ятей про вагомі
особистісні звершення на прикладі сучасних українсько-російських взаємин.
Громадська думка про знакові постаті
Вітчизняній соціогуманітаристиці бракує фахових соціологічних досліджень, що послідовно, системно та зі стабільною
періодичністю вивчають ставлення українського суспільства до
певних історичних подій чи персоналій. Розглянемо результати
опитувань, проведених у різні роки різними соціологічними
службами України. Ці дослідження, організовані за відмінними
методиками, до певної міри розкривають динаміку громадської
думки щодо знакових для українського народу людей. У зібраних
списках значимих для українців постатей за різні роки незалежності
зміст та розстановки акцентів свідчать також про зміни політичного
життя в Україні, вплив зовнішньополітичних та внутрішніх факторів
на громадські уподобання.
Інститут соціології НАН України у 2001 р. на основі відкритого опитування («Назвіть, будь ласка, кілька прізвищ людей,
яких, на Вашу думку, можна вважати національними лідерами
України в останні двісті років?»), сформував таку десятку
національних лідерів: Т. Шевченко (25%), М. Грушевський (21%),
В. Чорновіл (16%), В. Ющенко (9%), Л.Кравчук (8%), Л. Брежнєв
(6%), І. Франко (6%), С. Петлюра (4%), С. Бандера (4%), В. Щербицький (3%). Водночас, з уже згаданого переліку постатей
національної історії, не обмеженого останніми 200 роками, респонденти найчастіше обирали Б. Хмельницького, М. Грушевського, а
найнегативніші оцінки виставили Й. Сталіну і М. Горбачову [16].
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За словами Я. Грицака, опитування щодо історичної пам’яті у
2002 р. та 2006 р. показали, що українське суспільство «пам’ятає»
взаємозаперечними парами: Б.Хмельницький – Петро І, І. Мазепа –
В. Ленін, В. Чорновіл – М. Хрущов [2, с. 71]. Утім, за результатами
дослідження 2009 р. одностайно найпозитивніше українці ставилися
до Ю. Гагаріна, Г. Жукова, А. Сахарова, В. Чорновола, В. Щербицького, М. Щорса. В регіонах України сприймалися неоднозначно
В. Ленін, Н. Махно, С. Петлюра; водночас однаково негативно –
Й. Сталін [9]. У 2012 р. до найвидатніших українців усіх часів
респонденти самостійно відносили Т. Шевченка, Лесю Українку,
Б. Хмельницького, I. Франка, Вiталiя Кличка, М. Грушевського,
Г. Сковороду, I. Мазепу, С. Бандеру, Ярослава Мудрого [1].
З грудня 2014 р. по січень 2015 р. респондентам пропонувалося
вибрати серед 18 історичних діячів різних періодів позитивних і
негативних. Українці позитивно оцінили Ярослава Мудрого (33%),
Б. Хмельницького (32%), Володимира Великого (31%), М.Грушевського (19%), П. Порошенка (10%). На Галичині та Волині до цього
переліку увійшов С. Бандера. На Слобожанщині – Петро І. На
Донбасі ж останній взагалі лідирує. Серед негативних персонажів:
В. Янукович (54%), Й. Сталін (39%), В. Ющенко (25%), В. Ленін
(23%), С. Бандера (20%). На Волині та Галичині з цього переліку
випав В. Ющенко, але додався Петро І. На Донбасі негативно
оцінили С. Бандеру, В. Ющенка, П. Порошенка, В. Януковича; а
Й. Сталін і В. Ленін не зараховані до таких [17].
Різні за часом, методикою проведення та аналізу опитування
громадян дозволяють навести деякі узагальнення. Отримані
результати засвідчують низький рівень обізнаності громадян у
питанні. Більшість імен українці запозичують із радянської та
сучасної російської історії, лише інколи змінюючи акценти в їх
оцінках. Натомість західна громадськість персоніфікує українську історію та дійсність дещо інакше. Так, на думку громадян
п’яти провідних країн ЄС у 2010 р., найвідомішими українцями є:
А. Шевченко, брати Клички, С. Бубка, М. Йовович. Також
іноземці згадували Т. Шевченка, М. Гоголя, Г. Мейєр, Р. Лижичко, А. Тимощука. Україна відома у світі завдяки своїм традиціям,
історичній спадщині, спортивним досягненням, музиці, кухні [4].
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Більшість відомих на Заході імен спортсменів, співаків, письменників, кіноакторів  у системі орієнтацій українців не займають
домінуючих позицій. Першість громадська думка в Україні віддає
саме політичним діячам різних епох. Високо оцінюють класиків
літератури, т.зв. постатей «зі шкільної програми», «з купюр
національної валюти». Характерно, що позитивні оцінки респонденти охочіше надають історичним діячам дуже далекого чи
далекого минулого, водночас негативними здебільшого є
персонажі сучасності та нещодавнього минулого.
Список видатних постатей, обраний українцями, еклектичний.
Дослідники підкреслюють брак в Україні історичних персон
загальнонаціонального масштабу, що пояснюють амбівалентною
суспільною свідомістю, регіональними відмінностями. Водночас ці
дослідження практично не розкривають особливостей сприйняття
історичних постатей у віковому, гендерному, освітньому, релігійному, професійному зрізах. Окремої уваги заслуговує розподіл
думок по лінії село/місто – жителі сільської місцевості у 2012 р.
охочіше вибирали до першої десятки не С.Бандеру чи Ярослава
Мудрого, а Володимира Кличка та Юлію Тимошенко [1].
Гендерні відмінності у оцінках визначних постатей майже не
простежувалися, за винятком оцінок спортсменів чоловіками та
жінками. Знакові постаті українців – це передусім чоловіки. Лише
в окремих замірах громадської думки, де властиво запитання було
сформульоване відкрито, до найвидатніших українців зараховували й представниць жіночої статті.
Згадані особливості значною мірою властиві й сучасному
російському суспільству. Системні опитування, проведені ЛевадаЦентром з 1988 р., фіксують набори значимих для росіян імен діячів
усіх часів і народів: Ленін, Маркс, Петро I, Путін, Горбачов, Пушкін,
Енгельс, Ломоносов, Сталін, Суворов, Гагарін, Жуков, Менделєєв,
Толстой, Ціолковський, Ейнштейн, Катерина II, Кутузов, Наполеон,
Дзержинський, Дарвін, Корольов, Ньютон, Брежнєв, Чайковський,
Гітлер, Олександр Македонський, Лермонтов, Горький, Іван Грозний, Столипін, Сахаров, Солженіцин, Хрущов, Медведєв, Єльцин,
Андропов, Христос [3, с. 39; 13]. Поступово у цьому списку втрачають позиції імена засновників марксистського вчення, а також
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Горбачов, Єльцин, Сахаров. В очах росіян зростає значення Сталіна,
Гітлера, Путіна. Першість уже багато років зберігається за засновниками російської і радянської імперій [8, с. 185].
Суттєво, на наш погляд, відрізняє громадськість Росії особливість, помічена у списку вагомих для росіян постатей Л. Гудковим.
Тут, відмічає вчений, відсутні моральні та духовні авторитети. В
цілому домінують секулярні символи інструментального успіху 
жорстокої, силової державної політики, розширення територій,
перемоги у війнах. Персоніфікація тріумфу насильства, що використовує маси як ресурс для досягнення геополітичних цілей,
закріплена як символи єдності. Відсутні свідчення внутрішньої
роботи колективного «духу» з рецепції гуманістичних цінностей,
терпимості, свободи. Вікові відмінності зводяться до поступової
заміни радянського набору імен авторитарними, націоналістичними і мілітаристськими фігурами [3, с. 4041].
Аналізуючи рамки історичної персоналізації, Ю. Левада пише
про замкнуте коло протистояння-ізоляції у російському суспільстві,
постійне відтворення механізму конфронтації країни зі світом і
часом. І в сталінські, і в брежнєвські роки не допускалися сумніви у
міфах про героїв і їх подвиги. Зараз офіційних заборон на такі теми
немає, але існує сильне «табу» громадської думки, що не бажає
розлучатися зі символами історичної величі [8, с. 194, 412].
Заміри соціологічних досліджень у різних країнах так само
вирізняють ставлення росіян до ролі людини у політичному процесі.
Зокрема, Р. Роуз звертає увагу на те, що росіяни не визнають
радянське минуле країни головною перешкодою для поступу
суспільства. Тільки 13% вважають національні традиції і манеру
поведінки простих людей перепонами на цьому шляху. Для громадян РФ безладдя розпочав Горбачов і посилив Єльцин. Президент
Путін неодноразово експлуатував цю тему, обґрунтовуючи свої
акції «наведенням порядку» в суспільстві [14, с. 256, 261262].
Багато імен, відмічених росіянами, також присутні й в
уявленнях громадян України про значимі постаті (Жуков,
Хрущов, Гагарін, Брежнєв, Горбачов, Сахаров). Утім, є й такі
історичні персонажі, щодо яких в українському і російському
суспільствах сформувалися кардинально протилежні оцінки
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(Петро I, Ленін, Сталін). Останні дослідження підтверджують: у
той час, коли 52% росіян позитивно оцінюють роль Сталіна у
житті їх країни, в укладеному українцями «антирейтингу»
Сталін посідає друге місце після Януковича [13; 17]. З усього
видно, що цілий набір факторів (незнання історій рідного краю,
сусідніх народів, зарубіжних країн; брак здорового, всебічного,
пізнавального інтересу до минулого; успадковані з радянського
періоду способи сприйняття ролі особистості в суспільстві;
усталені етнічні стереотипи) у сукупності складають умови для
політичних маніпуляцій довкола образів знакових постатей
сучасних України та Росії.
Персонажі історичного минулого
у офіційних дискурсах влади
Державницький вимір персоніфікації минулого можна відстежити зі стенограм офіційних прес-конференцій високого рівня.
У офіційних заявах перед журналістами президенти України та
Росії часто зверталися до історичних питань, актуальних проблем
спільного минулого, в т.ч. й до певних збірних персоніфікованих
образів, що тією або іншою мірою відображали дійсні політичні
пріоритети.
Зокрема, у грудні 2000 р. у відповіді на запитання про
перспективи українсько-російських відносин тодішній Президент
України Л. Кучма згадав про відкриття у цей день у Росії пам’ятника Т. Шевченку: «Те, що він став Т.Шевченком, напевно, заслуга
більшою мірою російської інтелігенції, яка із кріпосного хлопця
зробила великого поета». В. Путін підтримав цю риторику, а також
звернув увагу, хоч і безосібно, на ще один історичний сюжет, який
«пов’язує Україну і Росію»  російська гвардія «як дореволюційного, так і радянського часу» [11]. У виступах російського
президента риторика про «унікальні відносини між Україною і
Росією» на ґрунті «спільної історії» відстежується й надалі. Так,
уже у 2004 р. В. Путін оголошує намір відсвяткувати на міждержавному рівні 350-річчя Переяславської ради, як «дати, що
відкрила нові можливості для гуманітарної співпраці» [5].
Спільна прес-конференція президентів В. Ющенка та В. Путіна
у грудні 2006 року показала, що на питаннях «гуманітарної співпраці», «тяжіння двох братських народів», «збереження національ271
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ної культури та мов» окрему увагу акцентував саме очільник РФ.
Він наголосив також на «однаковій значимості для росіян та
українців святкування у 2009 році 200-річчя від дня народження
Миколи Васильовича Гоголя» [15].
На прес-конференції, присвяченій підсумкам українськоросійських переговорів у березні 2010 року, тодішні президенти
В. Янукович та Д. Медведєв кілька разів зверталися до окремих
історичних сюжетів. У руслі провідної тематики зустрічі – «відродження відносин між Україною та Росією», «братського характеру
взаємин між країнами, духовного коріння» (Д. Медведєв),
«бажання народів України та Росії вирішувати багато питань
разом» (В. Янукович) – серед проблем історичної політики згадувався, передовсім, «виключно духовний проект – це спільна
Перемога, 65-річчя Великої Перемоги» (Д. Медведєв). До обговорення заходів, присвячених цій річниці, президенти протягом
конференції зверталися тричі. Велика Вітчизняна війна репрезентувалася деперсоналізовано, як і в цілому часто згаданий,
узагальнений героїчний образ «ветерана війни». «Антигерої» ж
того історичного періоду названі досить конкретно: щодо таких
історичних персоналій, як С. Бандера і Р. Шухевич, тодішній
Президент України обіцяв до дня 65-річчя Перемоги скасувати
накази свого попередника про присвоєння їм звань Героя України.
Окрему увагу президенти приділили Полтавській битві (також
безосібно), висловивши жаль про те, що не вдалося спільно
відзначити 300-річчя такої події. У контексті проблем «широкого
представництва української діаспори» в Росії (Д. Медведєв)
В. Янукович також згадав про «відзначення дня народження
Тараса Григоровича Шевченка» [12].
Постать Т. Шевченка згадується й надалі  під час спільних
прес-конференцій українського й російського президентів [6]. Крім
цього, у грудні 2013 р. В. Путін оголосить про наміри «у 2014 році
разом відзначити 70-річчя звільнення Севастополя», а «у 2015-му –
ювілей Перемоги у Великій Вітчизняній війні і 1000-ліття кончини
князя Володимира, 28 липня» [7].
Історичний вимір українсько-російських відносин і надалі
становить вагому частину дійсного публічного дискурсу високопоставленої політики у РФ. Приміром, стенограма звернення
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В. Путіна, присвяченого входженню Республіки Крим та міста
Севастополь в РФ, сповнена псевдоісторичними аналогіями й
довідками. Тут з перших рядків наголошується: «Для того, щоб
зрозуміти, чому був зроблений саме такий вибір, достатньо знати
історію Криму… В Криму буквально все пронизано нашою
спільною історією і гордістю». Героїчний наратив російського
Криму В. Путін увиразнює «прийняттям хрещення святого князя
Володимира», «могилами російських солдат», «чорноморським
воєнним флотом». «Волаючою історичною несправедливістю» називає «включення до складу Української союзної республіки значимих
територій історичного Півдня Росії…, сучасної Південно-Східної
України», а також рішення 1954 р. про «передачу Кримської
області»; серед винуватців згадує більшовиків та Хрущова. Вже у
незалежній Україні, зі слів російського президента, «раз за разом
робилися спроби позбавити росіян історичної пам’яті». Згадуючи
діючу українську владу, В. Путін вдається до персоніфікованих
історичних аналогій: «українські ідейні спадкоємці Бандери 
поплічника Гітлера під час Другої світової війни» [10].
Згадки про історичних персонажів на офіційних прес-конференціях президентів характеризують рівень і динаміку відносин
між державами. Однак з наведених вище прикладів видно, що
українсько-російські відносини 2000-х рр. вирізнялися специфічним зверненнями до історичних сюжетів та персоналій. Імена
діячів минулого у міждержавній риториці використовувалися
вибірково, конкретизуючи дійсні політичні аргументи.
Очевидними є взаємосуперечливі тези російського президента,
висловлені ним під час різних зустрічей (приміром, твердження
про одвічну єдність та добросусідські відносини і подальші
обвинувачення у спробах асиміляції росіян в Україні). Показово,
що російський героїзм на подібних зустрічах практично завжди
доносився безіменно. Власне імена конкретних історичних осіб
з’являлися у промовах лише під час згадки тих постатей, що
особливо значимі (за результатами опитувань) саме для українських громадян: князь Володимир, М. Гоголь, Т. Шевченко,
С. Бандера, Р. Шухевич. Описана риторика, ініційована здебільшого президентом РФ, з кожним роком посилювала запитану в
російському суспільстві історичну тематику про кримське питання,
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спадщину Київської Русі, властиве українцям зрадництво, нерозвиненість, вторинність, примітивність української культури тощо.
Духовні, моральні авторитети України згадувалися лише тією
мірою, якою їх імена можна було використати для утвердження
думки про неперервний зв’язок з російською культурою, давність і
спільність відповідних наративів.
У ході розгортання міждержавної політики пам’яті України та
Росії 2000-х рр. залучено ряд специфічних технологій кореляції
мнемічного простору: маніпулятивні операції з дегуманізації чи
героїзації/сакралізації постатей; сентименталізація радянського,
ностальгійна модель спільного минулого; штучне звуження/
розширення когнітивних меж пам’ятання до вибраних, політично
доцільних подій і постатей; надання ексклюзивних рис окремим
історичним персоналіям і подіям; мобілізація навколо ідеї
відновлення «історичної справедливості». Персоніфіковане минуле
у діалогах офіційного Києва та Москви досі утримувалося в рамках
усталеного радянського поділу на «своїх» і «чужих», «героїв» і
«антигероїв», «деспотів» і «месників», «переможців» і «переможених», «кривдників» і «жертв», з абсолютним нехтуванням
біографій чи досвіду реальних людей.
Безумовно, офіційний дискурс політики пам’яті, а також
медіа-ринок пропонує не лише конфронтаційні чи спірні образи
знакових для українського і російського суспільств постатей. Крім
того, академічні та громадські ініціативи у сфері політики персоніфікованої пам’яті нерідко спрямовані на пошук інших оповідей
про символічні постаті, що слугували б у громадсько-політичному
житті додатковими стимулами для співпереживання, співпричетності, полілогу поколінь, поваги між сусідніми народами. Такі
ініціативи потребують окремого вивчення та можуть стати
предметом подальших політологічних досліджень.
_______________________________
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Олеся Мандебура

ОБРАЗ РОСІЇ В ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМАХ
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ВИБОРАХ 2014 РОКУ
Стаття присвячена дослідженню іміджу Російської Федерації у передвиборчих програмах політичних партій на виборах, що
відбулися в Україні у 2014 р. Зміни у політичній свідомості та
самоідентифікації українців значною мірою стосуються вибору
напряму зовнішньої політики України. У цьому контексті одним із
основних нових маркерів політичного сьогодення України є образ
Росії, агресивної та ворожої до незалежної Української держави.
Ключові слова: передвиборча програма, вибори 2014, напрям
зовнішньої політики, Україна, Росія.
Mandebura O. The image of the Russia in the electoral programs
of political parties the elections in 2014.
The article analyzes the image of Russia in the electoral
programs of political parties in elections held in Ukraine in 2014.
Changes in the political consciousness and self-identity Ukrainian
largely related to the choice of the direction of foreign policy of
Ukraine. In this context, one of the major new markers political
present of Ukraine is the image of Russia, aggressive and hostile to
independent Ukrainian state.
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Президентські та парламентські вибори 2014 р. актуалізували
суттєві змістовні зміни у передвиборчих програмах кандидатів,
партій та громадських об’єднань, що взяли участь у виборчому
процесі як його суб’єкти. Одна з основних змін – введення у свої
головні документи – передвиборчі програми – нових символів та
образів відповідно до вимог і викликів часу, які можна ідентифікувати як політично-суспільні маркери українського напруженого
сьогодення. З іншого боку, ці маркери не лише відповідають
вимогам часу, а й формують навколо себе символічне поле
української суспільно-політичної дійсності в інтерпретації певного
конкретного діяча, у тому числі й політичного, а також партії чи
громадської організації.
Про появу нових конструктів в українській політичній лексиці
просигналізували позачергові вибори Президента України, що
відбулися 25 травня 2014 р. Революційні події, що передували їм
протягом зими-весни, викликали початок значних суспільних змін
і трансформацій, у тому числі – рушійного характеру, адже
стосувалися у першу чергу політичної свідомості громадян, рівня
їх політичної самосвідомості. Ці події стали новим досвідом у
практиці новітнього українського державотворення, яке до того
часу не знало затяжних і кривавих протистоянь такого характеру і
масовості.
Наступні воєнні дії, що згодом почалися і дотепер тривають на
південно-східних територіях і загалом кордонах України,
актуалізували окреме коло гострих і проблемних питань,
поставивши українське суспільство перед новими реаліями, серед
яких одна із найважливіших – саме існування Української держави
як незалежної і суверенної. І вже позачергові парламентські
вибори 2014 р. актуалізували появу в програмах (навіть порівняно
«стриманих» у висловлюваннях і формулюваннях партійних сил)
нового кластера символів, пов’язаних у всьому своєму комплексі
не лише з Антитерористичною операцією, що проводиться в
окремих районах Сходу України, а й з перспективами українського
державницького майбутнього.
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Одним із таких нових ключових знаків є образ агресивної та
ворожої до незалежної Української держави Росії, та, відповідно,
майбутні стосунки у форматі Україна – Росія. У свою чергу, образ
Росії спричинив певний ланцюжок подальших висхідних маркерів –
вербальних формул, серед яких насамперед варто виділити такі:
«російська агресія», «зовнішній ворог», «зовнішня агресія», «країнаагресор», «спонсор тероризму», «іноземні війська», «справжня
війна», «найманці», «окупанти», «зовнішні посягання», «внутрішні
посягання», «час випробувань», «захист України», «путінські
плани», «газова голка».
Ці висловлювання присутні у програмах більшості політичних партій (найбільшою мірою – у програмі «Народного фронту»
та Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», меншою – у
«Блоку Петра Порошенка» та Радикальної партії Олега Ляшка,
значно меншою – Всеукраїнського об’єднання «Свобода», практично відсутні такі висловлювання в програмі «Об’єднання
«Самопоміч»»).
Якщо на дострокових президентських виборах різниця у
векторах зовнішньополітичного курсу – співпраця з РФ чи
дотримання курсу на євроатлантичну інтеграції та асоціація з ЄС –
була однією з головних ідентифікаційних маркерів кандидатів на
посаду Президента і такою, що мала значні розбіжності із даними
останніх на той момент відповідних соціологічних досліджень, то
останні півроку, що минули від дня виборів, значно загострили і
загалом ситуацію в українському соціумі, і публічну політичну
риторику зокрема. Вперше за майже чверть століття існування
України як незалежної суверенної держави військова складова,
теми захисту суверенітету, нашої незалежності увійшли до топ
найактуальніших і найзапитаніших сюжетів у політичній продукції
широкого поширення.
Наголос на Росії та російській агресії як одних з найбільших і
найголовніших проблем сучасного українського суспільства, спосіб подачі цих символів-образів в офіційних партійних документах
можна розглядати як один з варіантів ідеологічної складової
програм. Враховуючи той факт, що більшість партій, на думку
політичних експертів, не мають чітко вираженої ідеології, акцентування уваги виборця на такій «ворожості» де-факто замінює
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партійний ідеологічний вакуум та виступає ситуативним замінником поняття «національна ідея».
З одного боку, майбутнє України у сусідстві з Російською
Федерацією є надактуальним у контексті викликів і загроз, що
постали сьогодні перед Українською державою. З іншого, в
політичній самосвідомості населення України відбуваються кардинальні, доволі складні і болісні процеси глибинних трансформацій,
не в останню чергу пов’язані з вибором вектора зовнішньополітичного розвитку нашої країни. Про це свідчать різноманітні і
численні соціологічні опитування, які активно проводяться упродовж останнього року професійними соціологічними службами
(зокрема, Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»,
Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною
службою «Рейтинг», Центром Разумкова, Інститутом Горшеніна та
деякими іншими).
Скажімо, відповідно до даних, оприлюднених Центром Разумкова, 53,4% опитаних (25–29 квітня 2014 р.) ствердно відповіли на
питання «Як Ви вважаєте, чи потрібно Україні вступити до
Європейського Союзу?». Негативну відповідь дали 33,4% опитаних, а 13,2% – важко відповісти (теоретична похибка вибірки не
перевищує 2,3% з імовірністю 0,95) [1].
Питання із цього ж опитування, сформульоване таким чином:
«А як Ви вважаєте, вступ до якої спільноти для України є
пріоритетним?» – дає, по суті, аналогічні кількісні дані щодо
пріоритетних векторів у зовнішній політиці, про що свідчать дані у
відсотках до кількості опитаних, наведені в табл. 1 [2]:
Таблиця 1
А як Ви вважаєте, вступ до якої спільноти
для України є пріоритетним?
Відносини з
Зі США З Росією
країнами ЄС
52,5

1,1

16,6

З іншими
країнами
СНД
6,8

З іншими
країнами

Важко
відповісти

4,8

18,1

У регіональному вимірі пріоритетність напряму зовнішньої
політики станом на кінець квітня 2014 р. представлена в табл. 2 і
має такий вигляд (у відсотках до кількості опитаних) [3]:
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Таблиця 2
Регіональний розподіл вибору напряму зовнішньої політики
України станом на кінець квітня 2014 р.
Відносини
з країнами Зі США
ЄС
Схід
Південь
Центр
Захід

24,4
31,6
67,2
85,9

36,3
21,9
4,8
1

Відносини з
Росією
12
9,3
4,9
-

Важко
З іншими
З
відповісти,
країнами іншими
не
СНД країнами
відповіли
5,1
0,4
21,8
14,4
22,8
3,2
0,7
19,2
1,9
3,4
7,9

Соціологічне опитування, проведене 20–24 грудня 2014 року
Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та соціологічною службою Центру Разумкова, уже демонструє зростання
кількості відсотка прихильників європейської інтеграції, особливо у
протиставленні до Митного союзу, про що свідчать дані з табл. 3 [4].
Таблиця 3
А як Ви вважаєте, вступ до якої спiльноти
для України є прiоритетним?
До Європейського
Союзу
46,4

До Митного союзу
з Росією, Білоруссю
та Казахстаном
35,7

Важко сказати
17,8

Пізніші дослідження, проведені 22 квітня – 14 травня 2014 р. спільно Київським міжнародним інститутом соціології, Центром соціальних
та маркетингових досліджень СОЦІС та соціологічною групою
«Рейтинг», підтверджують стійкі показники європейських зовнішньополітичних преференцій українців, про що свідчать дані з табл. 4 [5].
Таблиця 4
Динаміка розподілу відповідей на запитання:
А якби в найближчу неділю проходив референдум про те, куди
вступати Україні – до Європейського Союзу чи до Митного
союзу з Росією,Білоруссю і Казахстаном, як би Ви вчинили?
(у відсотках до дорослого населення віком від 18 р.)
100% по кожному стовпчику

Березень

Квітень

Травень

Проголосував би за вступ до
Європейського Союзу

52,0

52,9

52,3
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Продовження Табл. 4
Проголосував би за вступ до
Митного союзу з Росією,
Білоруссю та Казахстаном
Не брав би участі в
референдумі
ВВ/ відмова від відповіді

25,6

26,1

22,1

10,3

9,4

11,5

12,1

11,5

14,1

В окремому опитуванні громадської думки, проведеному
Київським міжнародним інститутом соціології у цей же період у
рамках травневого Омнібусу КМІС, зафіксовані дещо інші цифри,
які, втім, не суттєво відрізняються від наведених вище. Соціологи
зазначають, що якби референдум про вступ України до ЄС чи МС
відбувся одночасно з президентськими виборами у травні 2014, то
з усіх громадян України (які проживають на неокупованій частині
її території), 47% проголосували б за вступ до Європейського
Союзу, 27% – за вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та
Казахстаном, 12 % не взяли би участь в голосуванні, і 14% не
визначилися б з відповіддю. Регіональний розподіл відповідей на
це запитання у відсотках представлений в табл. 5 [6].
Таблиця 5
А якби в найближчу неділю проходив референдум про те, куди
вступати Україні – до Європейського Союзу чи до Митного
союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, як би Ви вчинили?
Україна в
Централь- ПівденЗахідний
цілому
ний
ний
… проголосували б
за вступ до Європейського Союзу
… проголосували б
за вступ до
Митного союзу з
Росiєю, Бiлоруссю
і Казахстаном
… чи не брали б
участi в такому
референдумi ?
Важко сказати, не
знаю
Разом

Східний
регіон

46,8

82,3

57,9

28,3

11,7

27,1

4,6

11,8

36,7

63,3

12,2

5,5

11,5

18,3

14,2

14,0

7,7

18,8

16,8

10,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Соціологічне дослідження, проведене соціологічною службою
Центру Разумкова з 25 по 29 квітня 2014 року, подає динаміку
відповідей на запитання «Який напрям зовнішньої політики має
бути пріоритетним для України? (2002–2014)» за період з лютого
2002 р. по квітень 2014. Зведені дані представлені у табл. 6 [7]:
Таблиця 6
Динаміка відповідей на запитання:
«Який напрям зовнішньої політики має бути пріоритетним
для України? (2002–2014)»

Квіт.14
Лист.12
Лют.12
Жовт.11
Лют.11
Трав.10
Лист.09
Бер.09
Груд.08
Квіт.08
Бер.08
Лют.08
Вер.07
Квіт.07
Лют.07
Вер.06
Січ.06
Вер.05
Квіт.05
Січ.05
Вер.04
Чер.04
Лют.04
Вер.03
Лют.03
Лют.02
Квіт.02
Лют.02
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Відносини
З іншими
Важко
Зі Відносини
З іншими
з країнами
країнами
відповісти,
США з Росією
країнами
ЄС
СНД
не відповіли
52,5
1,1
16,6
6,8
4,8
18,1
40,8
1,2
35,3
4,8
3,6
14,3
36,7
1
31
8,1
3,3
19,9
38,2
1,2
35,3
7,7
2,7
14,8
35,7
0,9
40,4
7,2
3,6
12,3
26,5
1,7
46,3
10,1
4,5
10,8
23,8
2.5
52,5
9
3.4
8,9
27,6
1.9
48,6
8,9
2,7
10,3
27,5
0.6
51,1
6,5
2,6
11,8
34,2
1
42,3
7,9
4
10,7
31,3
1,3
39,6
10,1
4,6
13,1
36,1
0,7
41,4
8,1
2,4
11,3
33,2
1
44,1
8,7
2,9
10,1
34
1,4
43,9
4,9
2,5
13,3
32,8
1
38,4
9,8
3,1
14,8
30
1,5
45,6
8,9
3
10,9
27,2
1,3
43,4
12,7
4,4
10,9
27,1
2
43,1
11,7
2,3
13,8
39,6
2,5
34,9
8,9
2,5
11,5
37
1,2
38,8
7,7
3,3
11,9
25,6
2,2
39,6
17,8
2,6
12,2
30,9
1,6
37
14,3
4,2
12
30,8
2,4
41,1
15,2
3,6
6,9
27.1
2,9
28,8
28,2
2,7
10,3
26
2,8
34,2
22,6
2
12,4
31,4
4
31,6
20,6
2,1
10,3
29
2,7
26,6
28,7
2,2
10,8
31,4
4
31,6
20,6
2,1
10,3
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Фактично станом на квітень 2014 р. зафіксовано найменший за
12 років відсоток кількості громадян України, для яких пріоритетним є російський вектор зовнішньої політики нашої держави.
Аналогічним чином, відсоток громадян, які вважають пріоритетним
орієнтований на відносини з країнами Європейського Союзу напрям
зовнішньої політики, є найвищим за останні 12 років. Дані таблиці
свідчать, що із 31,4% у лютому 2002 р. кількість прихильників
європейського напряму піднялася до 52,5% у квітні 2014 р., а
кількість тих, хто підтримує російський напрям, відповідно, зменшилася приблизно удвічі із 31,6% у лютому 20002 р. до 16,6% у
квітні 2014-го. Аналогічним чином, різко зменшилася, майже втричі,
також кількість тих респондентів, які зорієнтовані на відносини з
іншими країнами СНД, окрім Росії – із 20,6% до 6,8%.
Дані наведених таблиць дозволяють зробити припущення, що
декларування у передвиборчих програмах кандидатів гасла про
встановлення дружніх / добросусідських / партнерських тощо
стосунків із Російською Федерацію навряд чи може вважатися
релевантним вимогам часу. І хоча Схід традиційно лідирує у
своїх російських симпатіях, удвічі більша за російський кількість
прихильників європейського напряму зовнішньої політики і в
цьому регіоні (24,4% проти 12%), безпосередньо свідчить про
зміну орієнтирів, яка, не в останню чергу, є наслідком подій, що
відбуваються на території нашої країни протягом останніх
місяців, спричинена змінами кардинального характеру у політичній свідомості українців.
Ще більш промовисті дані представило дослідження, проведене Інститутом Горшеніна 1–14 травня 2014 р. Наочним є факт
подальшого зростання кількості громадян, які підтримують і вступ
України до НАТО, і Асоціацію з ЄС [8]. Так, на питання «Який
вектор інтеграції варто вибрати Україні?» відповіді респондентів
були такими:
Європейський Союз – 59,7%;
Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану – 18,8%;
Ані ЄС, ані МС – 9,7%;
Важко сказати – 11,8%.
Відповідаючи на питання «Якби найближчим часом відбувся
референдум про вступ до НАТО, 47,3% опитаних проголосували
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би «за», 36,2% – проти, не взяли б участі у голосуванні – 4,1%, і
важко відповісти – 12,4%.
Це саме дослідження показало стрімке зростання кількості
громадян, які негативно ставляться до Росії. При тому, що 64,2%
українців вважають, що Росія озброює бойовиків на Сході і
безпосередньо керує їхніми діями, серйозну загрозу від дій Росії
для майбутнього України як держави відчувають 76,7% громадян
(13,2% – не бачать такої загрози).
Зменшення кількості симпатиків Російської Федерації фіксується
навіть на Сході України, про що свідчать результати спільного
опитування проекту Київського міжнародного інституту соціології і
російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр»,
проведеного 29 квітня – 11 травня [9]. Так, відповіді на питання «Як
Ви загалом зараз ставитеся до Росії?» свідчать про суттєве зменшення
кількості позитивно налаштованих українців у травні 2014 р.,
порівняно з даними за лютий місяць. Найбільша частка позитивно
налаштованих до Росії українців традиційно зберігається у Східному
(77% проти 92%) та Південному регіонах (65% проти 86%). Ще
різкіше зменшення симпатиків зафіксовано у Центральному (43%
проти 76%) та Західному регіонах (30% проти 70%). Відповідно, за 3
місяці (з лютого по травень) спад кількості прихильників становить
по регіонах: 15%, 21%, 33% та 40%.
Дані наступного опитування, проведеного цими самими установами 12–21 вересня 2014, наведені у табл. 7 і демонструють
подальше падіння відсотка громадян України, які позитивно
ставляться до Росії, у Центральному та Західному регіонах (32,9%
та 25,2%, відповідно), і – навпаки – його зростання у Східному
(83%) та Південному (58,8%) регіонах [10].
Таблиця 7
Як Ви загалом ставитеся до Росії?
2,9

1,9

19,0

38,6

Україна в
цілому
14,4

22,3

30,0

39,8

44,4

33,7

35,6

28,3

17,7

6,2

22,6

Західний Центральний Південний
дуже добре
в основному
добре
в основному
погано
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дуже погано
важко
сказати

Продовження Табл. 7
4,7
18,7

32,1

25,6

9,1

7,1

14,2

14,4

6,0

10,7

100

100

100

100

100

Вочевидь, політична стабільність в умовах нинішніх
українських реалій є величиною з віддаленого майбутнього. Втім,
можна висунути гіпотезу, що у складний час воєнних дій та
загрози для територіальної цілісності країни радикальні сили – як
праві, так і ліві – не можуть розраховувати на підтримку населення
України. Достатнім підтвердженням цього факту є останні місця,
які посіли лідери цих політичних сил (Симоненко – 1,51%,
Тягнибок – 1,16%, Ярош – 0,70%) на президентських виборах.
Падіння рейтингу комуністичної партії та її лідера Петра
Симоненка стало продовженням тренду, який склався протягом
останніх років. Позачергові парламентські вибори підтвердили цю
тенденцію, наслідком чого стало непроходження до Верховної
Ради України ані Комуністичної партії України (3,88%), ані
політичних партій Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (4,71%) та
«Правий сектор» (1,80%). 23 роки знадобилося українському
суспільству, аби партія, що уособлює тоталітарне минуле та
криваве теперішнє, позбулася політичного майбутнього.
Перемога Петра Порошенка на президентських виборах у
першому турі експертами і аналітиками була охарактеризована як
«символ єдності українського народу». Результати позачергових
парламентських виборів, на думку фахівців, свідчать, що «український виборець дорослішає» і прагне персоніфікувати відповідальність за те, що відбувається в країні.
Аналіз передвиборчих програм політичних партій та кандидатів
у народні депутати на позачергових президентських і парламентських виборах 2014 р. свідчить, зокрема, про таке. Численні
вибори, що відбуваються в нашій країні уже протягом майже чверті
століття, фіксують певні закономірності. Передвиборчі програми
загалом не відрізняються оригінальністю і новаторським підходом,
мають ознаки подібності. Політичні партії сьогодні здебільшого є
політичними брендами, а не власне партіями.
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Те, що політичні програми в сучасний період розвитку
громадянського суспільства в Україні посідають далеко не основну
роль у перебігу та результатах передвиборчої кампанії, не заперечує
факт того, що вони все ж є наочним прикладом змін, які відбуваються в політичному полі нашої країни, зокрема – у політичній
свідомості (а отже, і риториці) головних політичних акторів
держави. Акцентування уваги потенційних виборців на гострих
конфліктних питаннях сьогодення переважно є даниною сучасності,
оскільки популістський характер, абстрактність, розпливчатість,
нечіткість та суперечливість політичних програм більшою чи
меншою мірою залишаються одними з головних їх рис. До певної
міри можна говорити також про надмірну заполітизованість передвиборчих програм (виняток тут становить політична партія
«Об’єднання “Самопоміч”», яка у своїй програмі уникає відвертого
зловживання політичними проблемами, натомість акцентуючи увагу
на реформуванні різних галузей суспільства), а також маніпуляції
виборцями, адже вказування на гострі злободенні питання життєдіяльності українського суспільства зазвичай не супроводжується
наведенням конкретних ініціатив та механізмів їх реалізації.
До певної міри можна говорити також і про надмірну акцентуалізацію цих вербальних формул, особливо якщо в передвиборчих програмах не йдеться про пошуки оптимальної моделі
державного розвитку у довгостроковій перспективі.
Видається, що теза про агресивного ворога, навколо якого
гуртується нація у важкі часи воєнного захисту країни та боротьби
за її незалежність, лише до певної міри і до певного часу може
бути основним національним об’єднавчим чинником, оскільки не
містить у собі майбутньоцентровану перспективу. У перспективі
подальшого розвитку нашої країни встановлення прагматичних
стосунків з Російською Федерацією відіграватиме далеко не
останню роль.
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Владислав Ковалевський

ВЗАЄМОСПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНЦІВ І РОСІЯН
КРІЗЬ ПРИЗМУ СИСТЕМ ПРОГРАМУВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
Статтю присвячено аналізу громадської думки в Україні та
Росії. Розглядаються взаємне сприйняття та оцінки, джерела
отримання інформації та довіри до них, погляди на події на Сході
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України тощо. Також вивчається кореляція між цими поглядами,
інформаційною політикою України та Росії й політичними
рейтингами. Доводиться необхідність системної роботи з громадською думкою з боку Української держави і виокремлюються
першочергові напрями її формування та корекції.
Ключові слова: політичні комунікації, громадська думка,
концептуальна війна, українсько-російський конфлікт
Kovalevskyi V. Mutually Perception Ukrainian and Russian
through the system of social behavior programming
The article is devoted to the analysis of public opinion in Ukraine
and Russia. We consider the mutual perception and evaluation of
information sources and trust them, views on events in eastern Ukraine
and so on. Also studied the correlation between these views,
information policy in Ukraine and Russia and political rates. In this
paper proved the need for systematic work with the public opinion by
the Ukrainian state and distinguished priority directions of its
development and correction.
Keywords: political communication, public opinion, conceptual
war, Ukraine-Russian conflict
Взаємовідносини України та Російської Федерації сьогодні є
предметом пильної уваги з боку міжнародної спільноти, сусідніх
країн та альянсів, міжнародних організацій. Але більше уваги цим
відносинам приділяє населення обох країн, оскільки окремі
сторінки нашої спільної історії та величезна кількість міфів, які
продукувалися останнім часом, а також дещо несподівана для
багатьох агресія 2014 року створюють умови для викривлення
взаємного сприйняття, що дає простір для маніпуляцій, зокрема,
суспільною думкою. Саме тому аналітики, експерти та науковці
мають аналізувати та обговорювати цю тему, що дасть змогу
вивчити окремі питання взаємовідносин наших країн з певною
неупередженістю, виявити проблемні питання, а також почати
пошуки найкращих варіантів виходу з ситуації, яка склалася.
Сьогодні, як ніколи, стає зрозумілим, які серйозні процеси
відбуваються у царині формування громадської думки, причому як в
Україні, так і Росії. Наявні інструменти маніпулювання громадською думкою доводять свою ефективність на прикладах фактичної
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ненависті окремих груп населення Сходу та Півдня до країни, в якій
вони проживають, що виявляється не лише у певних проявах
сепаратизму, але й готовності брати до рук зброю, відстоюючи свої
інтереси, зокрема, суто економічні. Тут варто згадати аргумент, який
використовується представниками цих верств, про те, що Україна
так нічого і не дала їм за 23 роки незалежності. І частково це
відповідає дійсності. Але в аналізі таких ситуацій варто пам’ятати,
що громадська думка сама по собі ще нічого не вартує. Важливим є
визначення інтересів та цілей, які стоять за тими чи іншими діями з
формування громадської думки. Якщо додати до вказаного
аргументу достатньо тривале впровадження ідеї про винятковість
регіональної ідентичності мешканців промислових Сходу й частково
Півдня, а також благодатну у людей старшого віку референцію до
доброго радянського минулого, стає зрозумілою підтримка значних
груп населення агресивної політики Росії щодо до України.
Тож тема, яку ми розглядаємо, є надто актуальною, особливо в
умовах військової агресії, що триває. Але у своєму дослідженні автор
звертає увагу на дещо вужчий предмет – саме взаємозалежність
громадської думки населення обох країн, їхня динаміка й зіставлення.
Такий підхід, з погляду систем програмування поведінки, дозволить
виявити проблемні місця в українській внутрішній політиці, зокрема,
інформаційній, і простежити можливі наслідки такої політики чи
неуваги до окремих важливих елементів. Нарешті, варто нагадати, що
громадська думка завжди інтенційна, тобто завжди спрямована на
об’єкт, і її наслідком має бути певна поведінка (як дії чи навіть їхня
відсутність), до якої спонукає проведена інформаційна робота
(реклама, зв’язки з громадськістю, пропаганда тощо).
Актуальність цієї теми підтверджується й тим, що сьогодні вона
обговорюється на всіх експертних та побутових рівнях. Багато авторів
звертаються до українсько-російських відносин крізь призму власних
уподобань чи інтерпретацій, наукових підходів, шкіл, методологій.
Колектив Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса НАН України цю тему неодноразово виносив на
обговорення широкого наукового загалу обох країн [1; 2]. Деякі
прогнози, які давалися тоді як можливі сценарії розвитку відносин
України і Росії, на жаль, втілилися у життя, а відповідні державні
органи не змогли вчасно зреагувати на виклики часу, що
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актуалізували для них науковців. Чому це сталося – питання
подальших досліджень, оскільки воно є набагато ширшим і стосується якості політичного класу, який опинився при владі з 2010 року,
тож потребує окремого детального вивчення.
Соціологічні дані, які представлені у запропонованому дослідженні, спираються на напрацювання українських інституцій –
Інститут соціології НАН України, соціологічні фірми: «СОЦІС» та
«КМІС», а також російських – «Левада-центр», «Всеросійський
центр вивчення громадської думки» (рос. «ВЦИОМ»), Фонд «Громадська думка» (рос. «ФОМ»). Автор пропонує власний аналіз
соціологічної інформації як з відкритих, так і закритих джерел,
окремі дані з яких публікуються уперше.
Перш ніж почати аналізувати дані соціологічних досліджень,
оглянемо найбільш відомі системи програмування соціальної
(політичної) поведінки. Загалом вони спираються на впевненість у
тому, що людською поведінкою можна керувати. Фундаментом
усіх основних психологічних напрямів, які ретельно вивчали це
питання, безперечно є біхевіоризм. Нагадаємо, що біхевіоризм
спирається, у першу чергу, на вивчення та роботу з первісними
інстинктами людини в межах аналітико-практичної конструкції
«стимул-реакція». В межах цього напряму було доведено, що для
виявлення певного типу поведінки («реакції») необхідно посилати
інформацію чи проводити дії («стимули»), які цю поведінку
викликають. Сьогодні практично всі відомі системи психологічної
допомоги, корекції, нейро-лінгвістики, коучінгу тощо спираються
саме на біхевіористичний підхід, який зводиться до визнання того
факту, що сутність комунікації полягає в тій реакції, яку вона
викликає. Звідси зрозуміло, що всі відомі маніпулятивні техніки та
методи, які застосовуються та постійно вдосконалюються з
розвитком масових комунікацій, зокрема ЗМІ та ЗМК, спираються
саме на такий підхід.
Звісно, критика такого підходу з’явилася майже одразу з його
появою і ми не будемо на ній зупинятися. Але в цьому контексті
варто виділити такий підхід, як інтеракціонізм, який заснований на
структуруванні «взаємодії», як феномену, акту та процесу комунікації. Цей підхід, критикуючи біхевіоризм за біологічну обмеженість
та феноменологічну вузькість, увів поняття емпатії (можливість
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стати на місце іншої людини та прийняти її роль) та акцентував
увагу на суто соціальних проявах комунікації й цінностях, що нею
керують. Тобто потенційні інформаційні маніпуляції з моменту
осмислення цих феноменів почали оперувати такими поняттями, як
соціальні переконання, система персональних та колективних цінностей, самоідентифікація, покликання, таким способом створюючи
певний, часто суто віртуальний простір, в умовах якого поведінкою
людини знов-таки можна управляти (направляти, змушувати,
маніпулювати тощо).
На сьогодні ці дві зазначені системи (біхевіоризму та інтеракціонізму) довели свою ефективність та активно застосовуються у
глобальних інформаційних процесах, зокрема, в міждержавній
політиці, міжнародно-корпоративному лобізмі, наявній концептуальній війні в Україні та інших геополітично важливих локаціях.
Зрозуміло, що основними інструментами в умовах значних територій та великих груп людей є масові комунікації, головними з яких є
телебачення, Інтернет, друкована преса та радіо. Водночас, як
показує, у першу чергу, практика політичних виборів в Україні і те,
що не виявляє соціологія, одним з головних джерел для прийняття
рішень для громадян нашої країни сьогодні є неформальні
комунікації. Останні залежать від щільності простору, в якому вони
реалізуються (сім’я, робітничий колектив, клуби інтересів тощо) та
довіри до членів цих співтовариств. Але, тим не менше, саме вони
часто є визначальними в умовах надлишкової інформації та т.зв.
«інформаційної контузії» для прийняття політичних рішень.
Подивимося тепер через окреслену методологічну призму на
динаміку громадської думки в Україні та Росії. Так, з у вересні
2014 року у двох країнах було проведено опитування – «Левадацентром» в Російській Федерації з 19 по 22 вересня та Київським
міжнародним інститутом соціології спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» в Україні з 12 по 21 вересня.
На території Росії дослідження проводилося за репрезентативною
всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед
1600 осіб віком 18 років і старше в 134 населених пунктах 46
регіонів країни. В Україні було опитано 2035 респондентів, що
мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів країни (окрім
Луганської області та АР Крим) за стохастичною вибіркою з
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квотним відбором на останньому етапі, репрезентативною для
населення України віком від 18 років. Тобто надані дані є
зіставними та можуть порівнюватися між собою.
Графік 1. Динаміка доброго ставлення населення України
до Росії та населення Росії до України [3]

На поданому графіку видно, що загалом з 2010 року ставлення
населення України до населення Росії та навпаки корелювали одне
з іншим [4]. Тим не менше, українці до росіян, природно,
ставляться більш лояльно. Довірчий інтервал доброго ставлення
українців до росіян тривалий час був зафіксований на рівні від 80
до 92%. Довірчий інтервал ставлення росіян до українців, у той же
час, ніколи не піднімався вище 74% і був більш гетерогенним. За
останні чотири місяці показник доброго ставлення українців до
росіян дещо знизився (був 80% у травні), 18% – ставляться в
цілому погано (було 14%). В Росії 60% населення загалом добре
ставляться до українців, 26% – в цілому погано. Ставлення росіян
до українців змінилося більше – позитивне ставлення за останні
чотири місяці впало на 21% (у травні 81% російського населення
добре ставився до українців), а негативне збільшилося на 14%
(було 12% у травні).
Ці цифри цікаві тим, що допомагають віднайти тенденцію та
задатися питанням щодо цілеспрямованого формування негативної
громадської думки росіян щодо українців. Приблизно з травня
2013 року ставлення населення Росії до українців починає поступово погіршуватися. Вочевидь, більшість українців у цей час не
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бачили загрози з боку Росії, що позначилося на позитивній інерції
та, навіть, сплесках доброго ставлення до населення країни, щодо
якої існує радянське міфологічне кліше – «братня». Пересічний
українець явно не очікував агресії Росії, оскільки навіть ще в
лютому 2014 року добре ставлення українців до росіян, попри
тенденцію до зниження, зберігалося в межах вказаного довірчого
інтервалу. Серйозне падіння рейтингу взаємного позитивного
ставлення сталося саме з кінця 2014 року, коли Росія почала
робити активні кроки щодо дестабілізації ситуації в Україні на
свою користь. Динаміка падіння була приблизно взаємною. Але,
традиційно, ставлення росіян до українців є на порядок нижчим,
ніж українців до росіян. Уже у вересні 2014 року 48% українців
позитивно ставилися до росіян і 32% населення Росії позитивно
ставилися до населення України.
Пояснення саме такої картини лежить у межах контент-аналізу
російських ЗМІ, які автор вже неодноразово проводив, результати
яких містяться у зазначених раніше працях. Якщо виділити
головне, то інформаційний простір Російської Федерації вже кілька
років поспіль є достатньо агресивним щодо України. Але ще більш
важливими є два наступні аспекти. По-перше, інформаційний
простір Росії є непросто агресивним – значна частина меседжів, які
в ньому поширювалися останніми роками, спрямовані на применшення ролі українців у спільній історії, навіть на переписування
окремих її сторінок, на створенні образу українців з певними
негативними ознаками (зокрема, пов’язаними зі здібностями чи
особистими рисами). По-друге, інформаційний простір України
виявився вкрай незахищеним від агресивних, але технологічно
вивірених кроків Росії чи агентів її впливу в Україні (власників
окремих ЗМІ). Це була помилка попередньої влади, яка сьогодні
призвела до певного конфлікту цінностей і смислів, що має місце
поряд з концептуальною війною Росії проти України. І саме на цих
речах, а точніше, на прямому маніпулюванні громадською думкою
на українських територіях тримається агресивна політика й,
відповідно, триває збройне протистояння на Сході країни.
Тепер подивимося на ставлення до керівництва України та
Росії з боку населення, оскільки саме на них здебільшого покладається відповідальність за відносини наших країн. 69% населення
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України в цілому погано ставляться до керівництва Росії (59%
дуже погано і 10% в основному погано), 21% – в цілому добре
(10% не визначились). Але ще гірше ставлення населення Росії до
керівництва України – 86% росіян в цілому погано ставляться до
керівництва України (47% дуже погано і 39% в основному погано),
8% – в цілому добре (6% не визначилися). В контексті програмування соціальної поведінки і маніпуляції громадською думкою
варто згадати розкручування спіралі зневажливого ставлення
вищого керівництва Росії до керівництва України у подіях кінця
листопада 2013 року (акція проти не підписання Асоціації з ЄС),
що неодноразово ставало предметом обговорення у російських
ЗМІ та російськомовному Інтернеті.
Нарешті, цікавим у зазначених соціологічних опитуваннях є
також аналіз регіональної сегментації доброго ставлення населення
двох країн одне до одного. Так, зрозуміло, що більшість населення
у Східному регіоні України добре ставляться до Росії (83%), її
населення (91%), її керівництва (69%). Тож останні події саме на
Сході були прогнозовані. Водночас, соціологія показує й певну
безперспективність сепаратистських акцій на Півдні (відповідно –
59% / 81% / 16%, що, незважаючи на достатньо високі показники, в
цілому є пропорційним загальному ставленню по Україні або тяжіє
до центрального українського показника). Вочевидь, або стратеги
плану з дестабілізації України помилилися, або, розуміючи цю
інформацію, мають надії на подальше розхитування громадської
думки через ЗМІ (тепер вже меншою мірою), неформальні
комунікації (важко контролюються) та тактичні дії щодо
залякування й демонстрації сили (потенційні терористичні акції в
населених пунктах Півдня). З іншого боку, це саме ті сфери, на
яких має зосередитися українська влада у належній інформаційній
роботі з населенням цих регіонів задля збереження Української
держави у власних територіальних межах.
Таким чином, зрозуміло, що Росія (як виявлення справжньої
влади) цілеспрямовано працювала над створенням з українців
образу ворога. Причому, насправді сьогодні стає зрозумілим, що
Україна тут виявляється лише інструментом, тобто образ ворога
існує на архетипному рівні, але пов’язаний він здебільшого з
«Заходом», «Америкою», з якими українців почали зв’язувати
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через процеси інтеграції з Європейським Союзом. Упродовж 2014
року образ ворога в особі українця був достатньо ефективним, але,
скоріш за все, далі він буде зсуватися все ж таки у бік
«справжнього» ворога. Такий чином можна спрогнозувати певну
ескалацію військової та терористичної агресії на нашій території
найближчим часом.
Але продовжимо аналіз громадської думки з погляду оцінки
того, що відбувається між нашими країнами, що буде певним
проміжним результатом інтенсивної інформаційної роботи з її
корекції. Отже, соціологічне опитування середини листопада 2014
року про ставлення росіян до подій в Україні, що було проведене
«Левада-Центром» [5], показало, що 58% та 61% населення
Російської Федерації упевнені, що Київ воює з народом Донбасу і
цей народ йому і протистоїть. 18% вважають, що війна йде проти
Росії, 14% згадали сепаратистів. Проте у відповідь на питання, хто
ж воює з Києвом, про Росію сказали лише 6%, тоді як 17%
противниками української влади назвали ополченців. Водночас, за
даними Київського міжнародного інституту соціології [6] у вересні
75% населення України повністю погоджувалися і скоріше
погоджувалися, що між Україною та Росією точиться війна. Крім
того, сьогодні 68% українців вважають саме Росію організатором
дій сепаратистів на Сході України. Тобто, саме таким чином
виявляються наслідки інформаційної роботи щодо оцінки цих
подій, і подальші розбіжності в цих оцінках між народами двох
країн, вочевидь, тільки посилять напругу між нашими країнами.
Проаналізуємо тепер, звідки громадяни України та Російської
Федерації отримують новини про події і наскільки вони їм
довіряють? Так, за даними Всеросійського центру вивчення громадської думки [7] 78% опитаних респондентів у Росії стежать за
подіями в Україні (29% узнають новини постійно, а 49% – час від
часу). Цікаво, що серед тих, хто підтримує офіційну російську
позицію та не вдається до вивчення альтернативних джерел інформації, більшість респондентів (26%) [8] вважає, що така інформація
є антиросійською пропагандою, 20% ховаються за зовнішньою
байдужістю до подій в Україні, 17% впевнені, що альтернативна
точка зору далека від істини, а 13% просто не можуть знайти такі
джерела. Крім цього, переважна більшість росіян довіряють тому, як
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федеральні телеканали висвітлюють події в Україні, і заперечують
пропагандистський характер новин. На їхню думку, саме Київ і
західні столиці розв’язали проти Москви інформаційну війну. Лише
кожен десятий ознайомлений з альтернативною точкою зору, а
створений телевізором новинний дискурс збігається з тим, у що
звикло вірити населення Російської Федерації. Нарешті, комплекс
жертви активно використовується російськими ЗМІ, завдяки чому
89% росіян вважають, що проти Росії веде інформаційну війну
Україна, а 88% думають, що цю війну веде США та західні країни.
Це додатковий аргумент на подальше використання російською
стороною образу ворога, як в особі України, так і більш широко – в
особі США чи країн Заходу.
В Україні [9] більшість новин громадяни отримують через
телебачення (83,5%), а менше всього довіряють радіо (16%) та
соціальним мережам (11%). Стосовно телебачення, то 22%
українців повністю йому довіряють, 59,5% – довіряють лише
частково, 14% – взагалі не довіряють. На жаль, 87% респондентів
на Донбасі довіряє російському телебаченню, що має бути активно
використано Росією для розширення та підтримки свої політики в
цьому регіоні. На основній частині України населення є більш
критичним як щодо українських, так і російських новин. Цим
пояснюється зростання довіри до неформальних комунікацій, на
основі чого можливе прийняття ззовні ірраціональних рішень, у
тому числі політичних.
Як наслідок інформаційної політики, оцінка того, якими
мають бути відносини двох країн, стала більш радикальною [3] як
в Україні, так і Росії. Водночас динаміка радикалізації в Росії зновтаки більша, ніж в Україні. На сьогодні майже 90% населення обох
країн згодні, що наші країни мають бути незалежними одна від
одної, різняться тільки деталі в частині того, якими мають бути
кордони та митниця – з ними чи без них. У той же час, 7% в Росії
та 5% в Україні хочуть об’єднання наших країн в одну державу,
хоча ще півроку тому таких було на 5% та 3%, відповідно, більше.
Таким чином, розрив між нашими країнами триває і громадська
думка населення обох країн повністю відповідає цій тенденції.
На завершення, зробимо акцент на пошуку мети наявної
інформаційної війни. Ретельний аналіз виявів громадської думки
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дозволяє віднайти тенденції та можливі слабкі місця в політиці
обох країн, але дедалі помітнішим стає зв’язок такої політики з
політичним рейтингом, що конвертується у вплив, а зрештою, в
конкретні економічні інтереси. З цього погляду, варто подивитися
на динаміку рейтингу президента Росії В.Путіна [10]. Так, з
початку 2011 року і до початку 2014 року рейтинг В. Путіна
коливався в межах від 54% (найнижчий) до 68,8% (найвищий).
Наприкінці 2013 року рейтинг очільника Росії поступово, але
впевнено знижувався упритул до лютого 2014 року. Різкий стрибок, майже на 12%, стався у зв’язку з політикою щодо Криму і
пов’язаними з цим подіями. Підтримка сепаратистів через формулу
захисту російськомовного населення додали ще кілька пунктів,
завдяки чому вже у травні 2014 року особистий рейтинг підтримки
дій В. Путіна становив 85,9%,. Це фактично є історичним максимумом, що дозволяє робити у державі будь-які непопулярні кроки
і, головне, суттєво відволікає від наявних системних проблем в
економіці. Тобто, у будь-якому разі, якщо б навіть не було подій
2013 – початку 2014 років в Україні, були б розроблені інші подієві
ряди та тематичні лінії, які щонайменше вирівняли б політичний
рейтинг вищого керівництва Росії. А події в Україні навіть
допомогли цей рейтинг зробити надто високим. Тим не менше,
варто пам’ятати, що такий рейтинг не може тривати достатньо
довго. Для його підтримки потрібні нові звершення чи події.
Найбільш вірогідними є подальша ескалація конфлікту на Донбасі,
оскільки ця технологія довела свою ефективність. Питання тільки
у тому – чи надовго її вистачить для підтримки рейтингу і що
насправді стоїть за ним.
Як видно з проведеного аналізу, взаємосприйняття українців і
росіян є цілковитим відображенням політики обох країн. Тільки
якщо у випадку Росії спостерігаємо цілеспрямовану тактику на
створення образу ворога та тотальне засилля так званої офіційної
інформації, яка має значний рейтинг довіри, то у випадку України
можемо констатувати лише реактивні дії, які зазвичай не мають
системного характеру чи навіть взагалі шкодять ідеї існування
єдиної країни. Українці є більш толерантними до населення Росії,
ніж росіяни до населення України. Так само українці менше
довіряють засобам масової інформації і більш критичні у власних
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спостереженнях, все більше довіряючи у таких умовах неформальним комунікаціями, залежно від ступеня їх щільності, і власним думкам. Однак відсутність системної інформаційної політики
в Україні позначається на великій варіативності оцінок того, що
відбувається, певній розгубленості серед громадян, що вже має
серйозні негативні наслідки, оскільки створює для країни-агресора
додаткові простори для маніпуляцій чи навіть диверсій. Нарешті,
проведений аналіз дозволяє знайти кореляцію між подіями, які
відбуваються на Сході країни, інформацією, яка циркулює в
інформаційному просторі України та Росії, і політичним рейтингом
вищого керівництва останньої. І тому головне питання, яке нині
постає перед аналітиками та експертами, полягає у визначенні
того, яка мета такого високого рейтингу. Вочевидь, справа не в
президентських виборах у Російській Федерації, оскільки до них
ще достатньо далеко. І навряд чи причина у відволіканні уваги від
деструктивних економічних процесів, оскільки це достатньо
ситуативно і не може тривати надто довго. Відповіді на ці питання,
що засновані на вивченні громадської думки та інформаційної
політики України та Росії, дозволять українському вищому політичному керівництву зробити Стратегію розвиту нашої держави
більш ефективною, дієвою та адекватною наявним викликам часу.
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Анастасія Дегтеренко

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
ПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проаналізовано чинники впливу на політичні орієнтації населення Донецької області України в контексті виборів до Верховної
Ради України та виборів Президента України протягом останніх
років. Використано діалектичний метод дослідження, а також
емпіричні – моніторинг, математико-статистичні, зокрема,
структурне та типологічне групування базового матеріалу.
Розроблено практичні рекомендації щодо врахування етнонаціональних особливостей у контексті впровадження в регіонах
державної етнополітики.
Ключові слова: політичні орієнтації, етнонаціональна політика, регіональна ідентичність.
Degterenko A. Ethnic and national contexts of political
orientations of electorate in Donetsk Region
The article analyzes the factors of influences on the political
orientations of the Donetsk region in the context of elections to the
Verkhovna Rada in Ukraine and presidential elections in Ukraine.
Among the methods of cognitive activity presented in the research
299

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 1(75)

backbone there is dialectical one. It also uses empirical methods:
monitoring, mathematics and statistics, including structural and
typological grouping of base material. The recommendations have
made for consideration the ethnic features in the context of ethnic and
national politics in regions.
Keywords: political orientations, ethnic and national policy,
regional identity.
2014 року відбулися значні зміни як на рівні консолідації
українського суспільства, так і на рівні активізації викликів для
української державності. Ці зміни позначилися і на відносинах
суспільних суб’єктів держави – від громадянина до громадських
організацій і політичних партій та державних і самоврядних
органів – з приводу формування та функціонування центральної і
місцевих влад як невід’ємної частини життєдіяльності територіальних громад.
Життєдіяльність територіальних громад регіонів України
охоплює усі основні сегменти суспільних відносин: політику,
право, економіку, соціальну сферу, культуру, освіту, науку, релігію
і традиції. На теренах досліджуваного регіону ця життєдіяльність
має як специфічні, так і спільні з багатьма іншими регіонами держави ознаки, дослідження яких потребує застосування індуктивних
та дедуктивних пізнавальних процедур з урахуванням загальноукраїнських тенденцій. Це уможливлює отримання такого знання
про властиві територіальним громадам регіону явища і процеси,
які дозволять сформулювати висновки і пропозиції, актуальні для
всієї України [1].
Серед чинників структурування територіальних громад –
етнічна складова. Врахування етнічних компонентів розвитку
регіону надає можливість проаналізувати особливості чинників
впливу на політичні орієнтації населення.
Теоретико-методологічною основою дослідження є фундаментальні положення, концептуальні здобутки і пізнавальний
інструментарій етнополітології, етнодержавознавства та інших
соціогуманітарних наук. Серед способів (методів) пізнавальної
діяльності, застосованих у дослідженні, системоутворюючим є
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діалектичний. Він уможливлює розгляд етнонаціональних процесів
і явищ не як статичних, а як змінних величин, динаміка яких
виявляє єдність і боротьбу протилежностей. Використовуються
також емпіричні методи: моніторинг, анкетування, математикостатистичні, зокрема, структурне та типологічне групування базового матеріалу. Лише дотримуючись методологічного плюралізму
у пізнавальному процесі, застосовуючи міждисциплінарний підхід,
методологія та методика можуть бути ефективними.
Основним джерелом статистичних даних стали матеріали
Центральної виборчої комісії та інші статистичні довідники, серед
яких: «Гендерний паспорт Маріуполя» [2], «Мапа життєдіяльності
територіальних громад Донецької області в етнополітичному
контексті» [3]. Важливими джерелами статистичних даних також є
матеріали Всеукраїнського перепису населення 2001 року та
щорічні статистичні дослідження Головного управління статистики у Донецькій області.
Важливим маркером визначення етнонаціонального контексту
політичних орієнтацій населення Донецької області є, перш за все,
процес формування регіональної ідентичності. Переважання
регіональної ментальності підтверджено такими маркерами, як
мовний простір, освітянські тенденції, релігійна складова, система
цінностей та ін. Неможливо не погодитися з авторами монографії
«Донбас в етнополітичному контексті», що в регіоні фактично
склалася українсько-російська біетнічність, порівняно з інтернаціоналістичним типом радянської свідомості, за якою об’єднання
народів в СРСР відбувалося не на етнонаціональній основі, а на
ідеологічному й цивілізаційному ґрунті, номінально відкритому
для всіх народів всесвіту [4, с. 429–430]. Остання теза вимагає
числового підтвердження.
Так, особливістю Донецької області, як і Донбасу в цілому, є
висока частка росіян в етнічному складі населення. Відповідно до
даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року загальна
частка росіян в Україні становить 17,3%, на теренах Донецької
області – 38,22%. Але навіть у середині самого регіону є значні
диспропорції щодо етнічного представництва. Так, найчисельнішими етнічними групами Донецької області є українці (56,87%),
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росіяни (38,22%) та греки (1,6%), інші представлені менш ніж по
1%. Отже, ми говоримо про фактичну найбільшу представленість
саме двох етнічних груп – українців та росіян. Але аналіз
етнічного представництва за окремими адміністративно-територіальними одиницями регіону надає вже дещо іншу важливу
інформацію для осмислення. Так, представництво українців
становить від 45,02% (Макіївка), 45,26% (Єнакієве), 46,65%
(Донецьк) до 84,35% (Красний Лиман), 86,76% (Красноармійський район), 89,40% (Добропільський район), 91,86%
(Олександрівський район) [3].
Росіяни представлені, відповідно, від 6,65% (Олександрівський район) до 51,43% (Єнакієве). Грецька спільнота Донецької
області найбільш зосереджена на території Українського
Північного Приазов’я (УПП) (4,3% – Маріуполь, 20,07% –
Першотравневий район, 17,46% – Тельманівський район, 20% –
Володарський район, 19,73% – Великоновосілківський район та
ін.) [3]. Отже, за кількістю населення деякі райони та міста
регіону мають специфічну ситуацію, коли стають майже
рівнозначними за кількісними показниками представленості
російський та грецький етноси.
Будь-який політичний суб’єкт, що прагне досягти тих або інших
цілей, зацікавлений у підтримці своєї діяльності територіальними
громадами. Тому проблематика етнічного представництва, мовних та
культурних прав традиційно присутні в загальнодержавному і
регіональних політичному та мас-медійному дискурсах. Вони помітно
актуалізуються під час виборчих кампаній і впливають на
формування політичних симпатій та політичних орієнтацій громадян.
Найвиразнішим показником цих орієнтацій є підсумки голосування
під час виборів. Цей показник виявляється, насамперед, під час
виборів парламенту та Президента держави. Так, аналіз статистичних
матеріалів, презентованих у «Мапі життєдіяльності територіальних
громад Донецької області в етнополітичному контексті», показує
політичні орієнтації територіальних громад регіону, включаючи
електоральні уподобання населення за матеріалами виборів народних
депутатів України 29 березня 1998 року, 31 березня 2002 року, 26
березня 2006 року, 2007 року, 2012 року; а також політичні орієнтації
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населення Донецької області за матеріалами виборів Президента
України у 1999, 2004, 2010 роках.
Традиційно, за матеріалами виборів до Верховної Ради
України, простежується єдність регіону щодо окремих політичних
уподобань. У цьому сенсі краще говорити про місцеву соціальноекономічну спільноту, а не про суто етнічну. Але навіть у середині
самого регіону, там, де концентрація, наприклад, грецького етносу
найвища (територія Українського Північного Приазов’я), ми
можемо говорити про відмінність і політичних орієнтацій. Найбільшою відмінністю від домінуючих електоральних тенденцій
Донецької області протягом останніх років на теренах Маріуполя
(як осередку УПП) була значно менша підтримка Партії регіонів та
висока підтримка Соціалістичної партії України, зафіксована
результатами виборів до ВРУ 2006 і 2007 років [2, с. 52]. Це
пов’язано на теренах УПП не тільки з етнічними особливостями, а
й з меншим рівнем урбанізованості території та структурою виробництва. Але все ж таки важливою причиною сегрегації в самому
Донецькому регіоні була більш толерантна позиція таких територій, як УПП, у ставленні до української мови як єдиної державної з
боку виборців різних етнічних груп (грецької та інших).
Електоральні уподобання населення регіону, порівняно з
Україною в цілому, виявили свою специфіку під час позачергових
виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року у
загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.
З’явилися нові суб’єкти виборчого процесу: Політична партія
«Народний фронт» – лідер перегонів на всеукраїнському рівні;
Партія «Блок Петра Порошенка»; Політична партія «Об’єднання
«Самопоміч» – посіла третє місце у загальноукраїнському
рейтингу партій, які пройшли до Верховної Ради України;
Радикальна Партія Олега Ляшка – посіла лише п’яту сходинку; а
вже добре відомій на політичному олімпі Політичній партії –
Всеукраїнському об’єднанню «Батьківщина» належить найнижча
сходинка серед партій-переможців 2014 року; нова-стара Політична партія «Опозиційний блок», усе ж таки посівши почесне
четверте місце серед суб’єктів-лідерів виборчого процесу в
Україні, набрала найбільшу кількість голосів серед виборців
Донецької області (табл. 1).
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Таблиця 1
Електоральні уподобання населення Донецької області та України загалом, % голосів «за»*

Волноваха

Мар’їнка

м.Маріуполь

Єнакієве

Дзержинськ

Красноармійськ

Костянтинівка

Краматорськ

Слов’янськ

Артемівськ

Донецьк

Донецька обл.

Суб’єкти
виборчого
процесу

Україна

За матеріалами позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
(Центральна виборча комісія)
Відомості про підрахунок голосів виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому округу

ОВО ОВО ОВО ОВО ОВО ОВО ОВО ОВО ОВО ОВО ОВО ОВО
№45 №46 №47 №48 №49 №50 №52 №53 №57 №58 №59 №60

Політична
партія
22,14 6,13 0,39 9,48 7,15 7,28 7,41 6,08 3,55 1,37
«НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
ПАРТІЯ
«БЛОК
ПЕТРА
21,81 18,21 57,68 11,61 14,32 17,24 14,79 26,57 12,02 44,13
ПОРОШЕНКА»

4,03

4,70

6,52

3,64

9,83

12,6

20,38 37,79
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Продовження Табл. 1
Політична
партія
«Об’єднання 10,97 3,84
«САМОПОМІЧ»
Політична
партія
9,43 38,74
«Опозиційний
блок»
Радикальна
Партія Олега 7,44 4,14
Ляшка
Політична
партія
Всеукраїнське
5,68 1,94
об’єднання
«Батьківщина»

0,00

3,56

3,51

6,02

3,42

2,76

2,13

1,50

3,71

5,26

4,53

2,67

18,94 35,27 36,00 35,17 33,95 31,63 51,50 29,21 61,09 53,00 25,13 28,95

0,14

4,64

6,65

4,64

4,52

2,91

4,15

1,23

3,12

3,58

4,22

4,53

0,93

1,34

1,58

1,83

1,78

1,64

1,70

0,69

1,47

1,65

5,51

2,23

* Розраховано й складено за джерелом: Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014
року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp304pt001f01=910pf7331=58.html
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Детальніший аналіз результатів вибрів розкриває регіональні
особливості електорального процесу. Лідером пропорційної
частини виборчих перегонів 2014 року стала політична партія
«Народний фронт» – 22,14 % за всією Україною. В Донецькій
області за цю силу проголосували 6,13% виборців, але за окремими
територіальними одиницями – від 0,39% (у Донецьку) до 9,48% (у
Артемівську) [Табл. 1].
Другу сходинку за рейтингом серед суб’єктів виборчого
процесу в цих перегонах на теренах Донецької області посіла Партія
«Блок Петра Порошенка» – 18,21%, порівняно із другою сходинкою
за всеукраїнським показником – 21,81%. Серед окремих адміністративних одиниць Донецької області ця політична партія здобула від
11,61% (м. Артемівськ) до 57,68% (м. Донецьк) [Табл. 1].
Суб’єктом виборчого процесу у перегонах 2014 року,
максимальний результат який набрав саме в Донецькій області,
38,74% порівняно із загальноукраїнським результатом – 9,43%, стала
Політична партія «Опозиційний блок». У 2012 році ця політична сила,
але за іншою політичною обкладинкою, здобула прихильність та
набрала майже дві третини – в Донецькій області. В цілому в регіоні
за «Опозиційний блок» проголосували від 18,94% (м. Донецьк) до
61,09% (ОВО № 57, м. Маріуполь) [Табл. 1].
Територіально округи, за якими нова політична сила 2014 року
– Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» – набрала понад 20%
голосів виборців, це – місто Івано-Франківськ, чотири міські округи
Львова, округи Дрогобича і Червонограда, а також майже всі округи
Києва; Тернопіль та Львів – по 19%. В середньому в Україні ця
політична сила набрала 10,97% голосів, а в Донецькій області – лише 3,84 % (найнижча сходинка серед суб’єктів виборчого процесу –
лідерів перегонів 2014 року). В деяких адміністративно-територіальних одиницях (АТО) регіону ця політична сила не набрала
жодного відсотка (ОВО №45), в м. Маріуполі – від 3,71 % до 5,26%,
в м. Краматорську – 6,02% (табл. 1).
Радикальна Партія Олега Ляшка на теренах Донецької області
набрала лише 4,14% голосів, порівняно з всеукраїнським показником – 7,44%. Але за результатами голосування округів показники
дещо різняться – від 0,14% у місті Донецьку до 6,65% у місті
Слов’янську (табл. 1).
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Найнижчі показники електоральних уподобань були досягнуті в
Донецькій області під час позачергових виборів народних депутатів
України 26 жовтня 2014 року Політичною партією – Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина» – 1,94%, порівняно із всеукраїнськими
показниками – 5,68%. Серед мешканців адміністративно-територіальних одиниць Донецької області «за» проголосували від 0,93%
(м. Донецьк) до 1,83% (м. Краматорськ), лише в Мар’їнці – 5,51%
голосів та у Волновасі – 2,23% голосів (табл. 1).
Сенсаційна політична сила позаминулорічних парламентських
виборів – ВО «Свобода» – не пройшла до Верховної Ради України
у 2014 році. Найменша кількість прихильників територіально
розміщена саме у Донецькій області.
Дослідник О. Нельга зазначає, що вибори, певним чином
впливаючи на національно-інтеграційний процес, як правило,
підсилюють його. Внаслідок парламентських виборів формується
політичне ядро нації, а під час президентських – визначається
політичний лідер нації. Поділяючи слушність цього спостереження, зауважимо, що під час виборів можуть відбуватися також протилежні, національно-дезінтеграційні процеси, якщо в змаганні за
голоси виборців будь-якою ціною політичні сили не зупиняються
перед девальвацією цінностей національної єдності.
Вибори Президента України 2014 року відбувалися під час
украй несприятливих умов початку системної кризи в Україні.
Лідером п’ятірки суб’єктів виборчого процесу 25.05.2015 року став
Президент України П. Порошенко – 54,70%. В Донецькій області
його підтримали 36,15% виборців, що є також найвищим
результатом за цим регіоном. Це є підтвердженням початку зміни
регіональної ментальності на користь всеукраїнської (табл. 2).
За Ю. Тимошенко віддали свої голоси 12,81% виборців
України, а в Донецькій області – тільки 7,64%, тим самим другу
сходинку на теренах регіону посів С. Тігіпко – 19,66%. Ці результати вкотре підтвердили тезу про традиційність політичних орієнтацій
регіону, пов’язаних із соціально-економічним чинником. За
О. Ляшка в Донецькій області віддали свої голоси тільки 2,9%
виборців (порівняно із загальноукраїнськими результатами).
Аналіз особливостей електоральних уподобань мешканців
регіону в етнополітичному контексті надихає на розробку деяких
рекомендацій з питань розвитку етнонаціональної політики.
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По-перше, актуальним є подальше наукове вивчення ролі та
місця Донецької області в соціально-політичному та економічному
житті України.
По-друге, потрібна стабілізація правового статусу і повноважень спеціалізованого органу виконавчої влади з розроблення та
реалізації державної етнонаціональної політики. Це сприятиме
подоланню ситуативності під час системної кризи в Україні у
взаємодії структур місцевого самоврядування та етнічної самоорганізації, уможливить досягнення системності в їхній спільній роботі
з реалізації етнонаціональних інтересів держави та її громадян і
територіальних громад [5, с. 7].
По-третє, важливо перманентно моніторити спільне й особливе в електоральних симпатіях і перевагах населення Донецької
області, України загалом та окремих АТО регіону для застосування
здобутого знання з метою виявлення небезпек та запобігання
загрозам для сталого розвитку держави.
У територіальних громадах Донецької області, де панує фактично біетнічність (українці та росіяни), а частка громадян грецької,
татарської та інших етносів є не вельми значною (окрім Українського
Північного Приазов’я та окремих територіальних одиниць), політичні
орієнтації виборців є подібними (менш диференційованими). В цьому
сенсі актуальним є питання подальшого вивчення феномену регіональної ідентичності Донецької області.
Спільне і специфічне в етнодемографічній структурі населення та електоральних симпатіях виборців українських регіонів
слід вивчати і враховувати, розробляючи та проводячи внутрішню
і зовнішню політику Української держави.
Актуальним є сприяння розвитку етнічної взаємодії українських громадян різної національності з громадянами інших держав
на засадах спільного економічного зацікавлення, в тому числі для
зменшення трудової еміграції. Оптимізація соціально-економічної
сфери життєдіяльності територіальних громад, складовою якої є
реформа фінансових, міжбюджетних та адміністративних відносин, сприяє культурному розвиткові й культурній взаємодії осіб і
груп різної етнічної ідентичності.
Важливо враховувати у державній етнополітиці та регіональному
етнополітичному менеджменті особливості етнічної, мовної, релігійної,
освітньої ситуацій, регіональної ментальності та системи цінностей.
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Таблиця 2
Електоральні уподобання населення Донецької області та України загалом, % голосів «за»*
За матеріалами виборів Президента України у 2014 р. (Центральна виборча комісія)

Суб’єкти
виборчого
процесу

смт.
м. Добро- м.КрасноОлександпілля
армійськ
Донерівка
Україна цька
обл.
ТВО № 47 ТВО № 49 ТВО № 50

м.Маріуполь
ТВО
№ 58

ТВО
№ 59

смт.
м.
смт.
ВеликоВолно- Старонововаха бешеве
сілківка
ТВО
№ 60

ТВО
№ 61

ТВО
№ 62

Результати голосування 25.05.2014 року (у %)*
Порошенко П.О.

54,70

36,15

31,14

33,43

35,89

34,68

41,30

44,16

32,15

36,47

Тимошенко Ю.В. 12,81

7,64

7,42

8,01

11,23

5,81

5,19

13,2

8,23

8,07

Ляшко О.В.

8,32

2,90

4,07

3,07

2,29

3,18

3,27

2,34

2,40

2,36

Гриценко А. С.

5,48

4,16

2,05

4,60

4,08

3,89

4,03

5,48

4,71

3,32

Тігіпко С.Л.

5,23

19,66

20,57

21,57

16,94

19,82

19,26

16,20

20,48

20,55

Розраховано й складено за джерелом: Вибори Президента України 25.05.2014 року [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001.html
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Ігор Туров

АНТИСЕМІТИЗМ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
САМОПРОГОЛОШЕНИХ РЕСПУБЛІК «ДНР»
І «ЛНР»: ВПЛИВ РОСІЙСЬКОГО ФАКТОРА
Пропонована стаття присвячена дослідженню антисемітських матеріалів у публіцистиці самопроголошених республік, що
захопили в 2014 р. частину південно-східних теренів України.
Особлива увага в ній приділяється зіставленню концепцій расового
і релігійного антисемітизму в ідеології сепаратистів. Проведені
дослідження виявляють, що вказані концепції є запозиченими в
націоналістів Російської Федерації.
Ключові слова: антисемітизм, іудаїзм, сепаратисти.
Turov I. Anti-Semitism in the information space of self-proclaimed
republics DNR and LNR: the influence of the Russian factor
The present article is devoted to the study of anti-Semitic material
in publicism of the breakaway republics, seized in 2014 a part of the
south-east territory of Ukraine. Particular attention is paid to the
comparison the concepts of racial and religious anti-Semitism in the
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ideology of the separatists. The research proves that these concepts are
borrowed by separatist from nationalists of the Russian Federation.
Keywords: Anti-Semitism, Judaism, separatists.
Однією з найважливіших обставин, що визначають своєрідність
сучасної історико-політичної ситуації українського суспільства, є
функціонування на території нашої країни квазідержавних утворень,
що не підкоряються законному уряду ‒ самопроголошених республік
«ДНР» і «ЛНР». Ідеологія сепаратистів ґрунтується на твердженні, що
влада в Києві захоплена «фашистською хунтою» націоналекстремістів, що несе смертельну небезпеку для прав і свобод людей.
Під фашизмом у цьому випадку розуміється не вчення Беніто
Муссоліні, маловідоме широкому українському загалу, а націоналсоціалізм Третього Рейху. Одним з ключових положень ідеології
націонал-соціалізму, як відомо, була тотальна боротьба зі світовим
єврейством. Лідери нацистів бачили в євреях втілення абсолютного
зла. Безжальний терор щодо них і невпинне викриття всіх форм їх
громадської діяльності були одним з найважливіших напрямів
діяльності нацистської держави.
Необґрунтованість звинувачень нової української влади в
симпатіях до «фашизму» (нацизму) очевидна. Громадянам нашої
країни і світовій громадськості добре відомо про її толерантне
ставлення до всіх релігійних конфесій і представників усіх національностей, що мешкають в Україні. Широко відомими є факти
участі євреїв (як і представників інших національних меншин) в
органах державної влади всіх рівнів та активної співпраці
єврейських організацій з урядовими структурами.
У той же час, ставлення до євреїв на територіях, підконтрольних сепаратистам, є питанням маловивченим з наукового
погляду і для широкої громадськості незрозумілим. Такий стан
речей визначає актуальність досліджень відображення єврейської
теми в медіапросторі, створеному сепаратистами донецького краю.
Розглядаючи вказану проблему, в рамках цього дослідження
автор надав перевагу аналізу інтернет-публікацій зазначених
квазідержавних структур. Такий підхід зумовлений наступними
обставинами:
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1. Необхідністю якомога більш оперативного вивчення
динаміки пропагандистських тенденцій у самопроголошених
республіках.
2. Наявними проблемами щодо доступу до їх друкованої
продукції.
3. Важливість впливу інтернет-медіа на політично активні
освічені верстви міського населення, що слушно і щодо територій,
захоплених сепаратистами.
У 2014 р. на інформаційних сайтах самопроголошених республік було опубліковано 25 статей та блогів, що містять матеріали
антисемітської спрямованості або цілком присвячені цій темі.
Звичний набір звинувачень змови світового єврейства, що прагне
поневолити весь світ і знищувати народи, нацьковуючи їх один на
одного, що стали певним стандартом для антисемітської літератури
нового часу [1; 2] . У цих матеріалах доповнюються тлумаченням
подій новітньої історії в Україні в світлі подібних поглядів.
Постійно йдеться про те, що це саме євреї організували майдан,
захопили владу в країні і стравлюють братів-слов’ян в ім’я реалізації
своїх злочинних задумів [3; 4, c. 260‒280]. Індикатором, що визначає
сутність заклятого ворога, виступають як релігійний, так і національний чинники. Отже, у науковому аналізі ідеології сепаратистів
кожному з них належить приділити окрему увагу.
В інтерв’ю одного з командирів козацьких загонів, що прибули
з Росії на допомогу сепаратистам, опублікованому інформаційним
агентством «Новороссия» 1 листопада 2014 р., говориться: «Їм, як,
утім, і нам, цю війну нав’язали. Захід. Світовий уряд. Хто в Україні
зараз при владі? Жиди ... Це новий хрестовий похід. Війна проти
Православ’я. Захід неодноразово намагався нас знищити. Тепер
намагається зробити це нашими ж руками. Сьогодні часто православний вбиває православного. Це ж великий гріх! І я не можу
зрозуміти, як люди в Україні цього не розуміють?» [5]. Таким
чином, ідеться про протистояння із західним християнством і
іудаїзмом у боротьбі за світлі ідеали православ’я. Всі ті, хто
дотримується неправильної релігії, ідентифікуються як вороги, але в
ролі безпосереднього організатора виступають саме євреї (жиди), що
виконують волю сил Заходу. Схожих поглядів на єврейське питання
дотримується лідер проросійської організації І.С.Х.О.Д. О.Новиков,
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який мешкає у Харкові. В інтерв’ю інформаційному агентству
«Новороссия» він робить таку заяву: «Відбувається чисте знищення
християнства і на Донбасі, і тут за відсутності тепла, світла, а в
майбутньому і їжі. Недарма наша назва «Історико-соціальний
християнський громадський рух» І.С.Х.О.Д.
І хто ж за всім цим стоїть?
«Хаббад», як каже Ходос, «жидовня», як кажу я, знову-таки
попри всю мою повагу до друзів-євреїв, яких безліч у Харкові. Я
прекрасно розумію, що ті жиди в особі Порошенка, Яценюка, Коломойського і багатьох інших стравлюють нас один з одним, аби
знищити нас і створити для себе чергову «землю обітовану» [6].
У статті В. Львова «События в Украине. Духовный взгляд» [7]
єврейська релігія разом із західними церковними конфесіями,
масонами та США входить до переліку найстрашніших диявольських сил, що загрожують людству. При цьому наголошується, що
в ролі головних носіїв зла в сучасному світі виступають саме євреї.
«Досить просто простежується релігійно-містичний ланцюжок від
єврейської Кабали, через гностицизм, Тамплієрів, єзуїтів (римокатоликів, що одне і те саме) до масонських лож та подібних до
них організацій у сучасному світі. Євреї протягом тисячоліть
уперто намагаються здійснити свою мрію про світове панування. У
наш час саме євреї є втіленням світового зла, і значною мірою їм
уже вдалося просунутися в здійсненні своєї мрії». На думку
В.Львова, спільнота релігійних євреїв змогла підпорядкувати собі
всі основні напрями діяльності сучасного суспільства. «Перший
висновок, який ви можете зробити з прочитаного, це засилля
містичного юдейства, що проникло до усіх сфер людської
діяльності. Сатана прагне підпорядкувати економіку і фінанси,
релігію і політику, проникаючи до державних структур, сприяючи
деградації людства. Мета ворога заволодіти свідомістю кожної
людини, аби ми прийняли помилкові цінності, сповідували помилкові релігії або стали атеїстами, щоб морально деградували».
Головною силою, здатної перемогти це зло, є, на думку пана
Львова, Росія. «Росії Богом наперед визначена сьогодні саме та
територія, ті велетенські простори, що надають потугу протистояти
силам зла. Багаті природні ресурси, людський потенціал, ще не
втрачена духовність народу все це складові нового відродження
313

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 1(75)

Росії». При цьому автор виразно висловлюється, що не всі євреї
будуть ворогами в майбутньому протистоянні. «Передусім зазначимо, що не всі євреї представляють у цьому світі сатану, але
тільки ті, про кого Ісус Христос каже: «... і лихослів’я тих, що
говорять про себе, ніби юдеї, а вони не такі, але зборище
сатанинське» (Одкр. 2: 9). ... Ці слова стосуються і сучасного
юдейства, що зреклося Ісуса Христа як Спасителя. Зі сказаного
випливає, що хрещення здатне виправити єврея і привести його до
спільноти добрих людей.
Однак така позиція далеко не вичерпує всього спектра
ставлення до євреїв як до релігійної групи в ідеології «Новороссии».
Четвертого липня 2014 на інформаційному сайті Центрального
інформаційного агентства Новоросії Novorus.info були опубліковані
уривки з праці впливового російського ідеолога К. Петрова «Тайны
управления человечеством» [8]. У наведених фрагментах ідеться про
радикальну відміну євреїв від інших народів. Вони проголошуються
набродом, що позбавлений усіх ознак повноцінної нації: спільної
території, мови, історії і т.д. На думку автора, вони є суто штучною
спільнотою, що прагне панувати над людством за допомогою
спеціально виробленої ідеології. Хто з нею не ознайомлений, той, по
суті, не є євреєм. Головним елементом цієї ідеології є Біблія. У
публікації наводяться такі висловлювання: «Сутність біблійної
концепції управління людством (полягає) у руйнуванні генетично
зумовленої нормальної психіки більшості (згадайте генетично
обумовлений потенціал розвитку). В інформаційному відношенні
Біблія у культурі людства аналогічна інформаційним вірусам у
комп’ютерних системах. Вона перекручує об’єктивно зумовлені
нормальне світосприйняття і культуру мислення, поневолюючи
духовно всіх, хто сприймає це самодурство як неспотворене Одкровення Небесного. Сучасна глобальна криза людства (екологія,
політика і т.д.) породжена євро-американською цивілізацією. Його
причина в тому, що Біблія антагонізує між собою (протиставляє,
призводить до протиріччя) різні рівні в ієрархічній побудові психіки
людини і руйнує тим самим єдність емоційного та смислового ладу
душі, з яким більшість новонароджених входить у життя. У розділі
«Эгрегоры» стверджується, що 17% людей, які прочитали Біблію від
початку до кінця, божеволіють. Біблія засіб поневолення світу на
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догоду вузької над-«елітарної» групи знахарів, що становлять
світову спільноту, демонічно протиставивши себе світовій спільноті
людей, тобто людству. Така світова спільнота знахарів уже кілька
тисяч років будує глобальну «елітарно»-невільницьку цивілізацію,
піраміду придушення вільного особистісного розвитку людей у
суспільстві» [9]. Розвиваючи цю тему, автор неминуче змушений
торкнутися питання про християнство, що використовує ту саму
Біблію. Релігію Нового Завіту він також визнає суспільно
небезпечним єврейським породженням. «Іудаїзм і християнство в їх
історично реальному вигляді – інформаційні підсистеми засобів цієї
агресії, що взаємно доповнюють одна одну». Далі в публікації
цитуються слова Е. Ренана: «Саме через християнство іудаїзм і
завоював по-справжньому весь світ. Християнство це шедевр
іудаїзму, його слава і досконалість» (Мудрость столетий. Москва :
Столетие, 1997. С. 20)». Зрозуміло, це не може бути поєднане з ідеологією, згідно з якою місія самопроголошених республік полягає в
захисті ідеалів православ’я. Але самий факт подібної публікації
інформаційним агентством сепаратистів свідчить про те, що
пропаганда ідеї універсального зла єврейської релігії вважається
набагато важливішою, ніж усі інші концептуальні розбіжності.
На відміну від вищевказаної статті, автор анонімної публікації
«Днепропетровский синдром иудаизма» дотримується чіткого
розмежування термінів «єврей» і «іудей». «Іудей – етнорелігійна
група, що включає тих, хто був народжений євреєм, і тих, хто
навернувся в іудаїзм, людина, що вірить в єдиного Бога, суворо
дотримується законів та приписів, що засновані на Танаху
(«Письмовій Торі») і Талмуді («Усній Торі»). Євреї – стародавній
народ семітського походження, що походить від населення стародавнього Ізраїльського і Іудейського царств. У подальших міркуваннях постійно наголошується, що осередком зла є саме іудеї ‒ тобто
релігійна спільнота. Злочинність цієї спільноти полягає в тому, що
вона в незалежній Україні служить інтересам ізраїльської розвідки
«Моссад» і спецслужбам США. «Більшість синагог і центрів, проектів отримують фінансування з-за кордону, внаслідок чого залежні
від закордонних центрів, насамперед США, і контролюються
американо-ізраїльськими спецслужбами. Показово, що Північноатлантичний альянс і «Моссад» офіційно сприяли Україні в
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гарантуванні безпеки під час Євро-2012» [10]. До головних підпор
ізраїльських спецслужб, на думку автора, належать: «Сохнут»
(Єврейське агентство для Ізраїлю), мережа шкіл та закладів «ХабадЛюбавич», мережа ОРТ, Американський єврейський розподільчий
комітет «Джойнт» та ін.». Міркування про сучасну політичну
спрямованість єврейських релігійних установ доповнюються у
зазначеній публікації загальними історичними оцінками діяльності
осіб, які сповідують іудаїзм. «Ніколи юдеї не відплатили добром за
добро, яке робили для них інші народи. Іудеї завжди зраджували
тих, хто надавав їм дах над головою, тими чи іншими маніпуляціями
відбирали добро господарів і часто разом з життям. Навіть те, що не
було жодного народу, серед якого жили іудеї, який рано чи пізно,
розкусивши їх паразитичну природу, не відкидав би іудеїв, говорить
саме за себе. І причиною всього цього були тільки самі іудеї» [10].
На підтвердження правоти своїх слів автор наводить велику цитату з
книги Н.Левашова «Россия в кривых зеркалах» [11]. Цей автор, що
помер у 2012 р., був скандально відомим російським окультистом.
Зазначений твір було заборонено в Російській Федерації . Але в
інформаційному просторі «Новоросії» подібні речі вважаються за
припустимі.
Наведені матеріали свідчать про те, що у публіцистиці
сепаратистів уже сформувалася чітка тенденція подання єврейської
релігії в негативному світлі. У той же час, тут поки що відсутня
ідеологічна єдність у визначенні головної причини, через яку іудаїзм
слід вважати шкідливою і небезпечною силою. Релігія євреїв винна
водночас і у ворожості до християнства, і в тому, що вона його
породила. Втім, теологічні розбіжності з надлишком компенсуються
єдністю в питанні про політичну спрямованість діяльності іудейських громад. Вони є провідниками політики Заходу, спрямованої
проти слов’янського братства. Слід звернути особливу увагу на ту
обставину, що розглянуті публікації ґрунтуються на ідеології
російського походження. Матеріали антиіудейського змісту є або
розробкою публічно висловленої думки громадян РФ, або передруком російських публікацій. Завдяки цьому конфлікт з іудейською
релігією вводиться до контексту цивілізаційного протистояння між
«Русским миром» і «Заходом». При цьому національні аспекти
конфлікту або не наголошуються, або взагалі заперечуються. Єврей,
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далекий від традиційної культури та іудейської громади, не
розглядається як ворог.
Але в публіцистиці сепаратистів спостерігаються також і
матеріали відверто расистського змісту. Розглядаючи цю тему,
передусім слід приділити увагу публікаціям, які пропагують
відверто націонал-соціалістичну ідеологію. Так, опублікована
центральним інформаційним агентством Новоросії від 17.06.2014
стаття «Наше возрождение» [12] цілком присвячена обґрунтуванню
необхідності націонал-соціалістичної революції в братських
слов’янських країнах Росії, України і Білорусі. Пояснюючи сутність
зазначеного суспільно-політичного вчення, автор зазначає.
«Насамперед ми повинні відповісти на питання: що таке націоналсоціалізм? Націонал ‒ це слово вказує на те, що ця ідеологія формує
навколо себе Націю і ставить Націю на чолі всього. Тобто своя
Нація понад усе! Соціалізм ‒ це соціальна і правова рівність всіх
членів нації. Це нове суспільство без протиставлення один одному
класів. Для нації потрібні як робітники фізичної праці, так і
працівники інтелектуальної сфери. Зрозуміло, що без перших і
других Нація не може існувати. Опорою нашого нового суспільства
стануть видатні, талановиті Особистості, які всім серцем, до
фанатизму віддані своїй Нації!». Далі послідовно обговорюється
програма політичного, економічного і культурного відродження
братніх слов’янських народів. Головним винуватцем усіх проблем у
минулому і противником прогресивних перетворень у майбутньому,
на думку автора, є євреї. Боротьба з ними вимагає скасування
ринкової економіки та демократії. «В умовах, коли сучасна
«українська» держава, окупована жидами, не тільки не виправдовує
національних сподівань, але й сприяє поступовому і всебічному
занепаду, деградації та вимиранню української Нації, а жидівська
пропаганда підносить у брехливій упаковці міф про «права
людини», виділяючи лицемірно інтереси окремих індивідуумів над
загальнонаціональними інтересами, розчленовуючи єдине поняття
Нації ... Задля утвердження Права Нації можуть бути прийнятні
будь-які методи. Від публічних методів до підпільних, від місцеволокальних методів до глобально-масштабних, від пропагандистськоагітаційних методів до озброєно-силових. Зволікання із затвердженням на практиці Права Нації (як реальної природної альтернативи
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так званій жидівській «конституції») може призвести до НЕ
виправних наслідків». У зазначеній публікації чітко вказується кінцева мета всіх перерахованих вище методів боротьби. «Пам’ятайте,
брати і сестри по крові, що фізично знищивши всіх без винятку
жидів на Землі, як носіїв диявольського духу, ми знищимо цим
самим диявола найстрашнішого ворога Бога. Як бачите: коли ми
говоримо жид, маємо на увазі диявол, коли ми говоримо диявол,
маємо на увазі жид! Це виразно говорить про те, що ми, націоналсоціалісти, робимо Богу угодну Святу Справу. З нами Бог! Смерть
жидам! Тобто смерть дияволу! Пам’ятайте також про те, що євреї –
це вроджені диявольські провокатори».
Загалом позиція автора надзвичайно близька до тієї, якої
дотримувалися пропагандисти Третього Рейху. Від останніх його
відрізняє нав’язливе прагнення невпинно пов’язувати расову та
релігійну концепції протистояння, що не було характерною рисою
ідеології нацистів. Унаслідок зазначеної специфіки, стаття містить
відступ, який визнає, що один хороший єврей у світовій історії все ж
був. «Бог, знаючи те, що так звана «єврейська раса» дияволом
опущена, образно кажучи, нижче плінтуса в усіх відношеннях, спеціально обрав з цього паршивого народу одну достойну Людину ‒
Ісуса Христа. Правда, відзначивши Його ще в утробі матері як носія
Великої просвітницької місії: вклавши в уста Йому свої норми
Духовних Законів. Сподіваючись на те, що Його «народ», може,
схаменеться і прийме всім серцем Боже Вчення, повставши проти
диявола. Однак «революції» не сталося. Цей тупий, підлий народець
НЕ зрікся свого батька диявола. Він катував по-звірячому «свого
брата по крові», а потім стратив Його, розіп’явши на хресті». Цей
виняток, як видно зі сказаного, покликаний лише підтвердити
правило і зміцнити ненависть читача до єврейської нації в цілому.
Ще один полум’яний патріот «Новоросії», опус якого опублікований на тому самому сайті місяць потому під псевдонімом
«Ураган», також відвертий у своїй прихильності ідеалам націоналсоціалізму [13]. У публікації з пафосною назвою «Срочно!!!
Просыпайся, Вставай, Великая Русь !!! Грядет великая битва с
силами тьмы !!!» говориться наступне: «Єдина ідеологія, здатна не
тільки протистояти цій іудейської кабалі, але й перемогти її, –
Маніфест міжнародного Націонал-Соціалістичної Союзу Слов’ян».
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Автор у цілому дотримується національного підходу, але, як і в
матеріалі, розглянутому нами раніше, називає євреїв виродками
диявола. Примітним є і той факт, що серед злочинницьких сил, які
очолюють єврейство, він згадує хасидський рух ХаБаД. Важливим
аспектом зазначеної публікації є твердження про неймовірно
велику кількість євреїв у сучасному світі. «Загальна кількість
жидів у всьому світі становить 600 мільйонів (друга за чисельністю
нація після китайців). Це вони нам, як лохам, розповідають казки,
що їх, «бідних», в усьому світі всього-навсього якихось нещасних
25 млн ... І ми, як ідіоти, цьому віримо. А насправді письменник
Бадзьо правильно їх назвав – «ПІДПІЛЬНА НАЦІЯ». Що незрозумілого? Реально ж, в Україні загальна кількість жидів становить не
менше 10 мільйонів. У Росії не менше 30 мільйонів. У США не
менше 50 мільйонів. А у всій Західній Європі не менше 80 мільйонів». Настільки велика чисельність дозволяє їм, на думку автора,
управляти всіма значними подіями людської історії. «ОСЬ ХТО
ВІЧНО СТОЯВ ТА ЗДІЙСНЮВАВ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ
НА РУСІ в 1917-му, 1991-му, 2004-му, 2014-му роках і в усі
століття не тільки на нашій Священній Землі, а й у всіх державах
Європи та інших країнах світу».
Слід зазначити, що хоча переважна більшість антисемітських
публікацій, опублікованих сепаратистами, не містить прямих
схвалень ідеології націонал-соціалізму, тим не менш висвітлення
подібних матеріалів на сайті головного інформагентства «Новоросії» і збереження їх там протягом 8 місяців свідчить про те, що
подібні погляди сприймаються пропагандистами самопроголошених республік як достатньою мірою прийнятні.
Поряд з настільки радикальними закликами до нещадної
боротьби з єврейством в інформаційному просторі самопроголошених республік присутня також тема негативного ставлення творців
російської культури до євреїв. Здебільшого подібні ідеї виражаються однією-двома фразами, включеними до ґрунтовних
міркувань про духовне відродження «Новоросії». Але одна з
публікацій зазначеної групи цілком присвячена судженням про
євреїв Ф.Достоєвського. Вона являє собою добірку з двох цитат без
авторських коментарів. Ключові висловлювання цих цитат мають
такий вигляд: «Жидки будуть пити народну кров і харчуватися
розпустою і приниженням народним, але позаяк вони будуть
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платити бюджет, то, отже, їх треба буде підтримувати», «у нас тут
у літературі вже безліч видань, газет і журналів видається на
жидівські гроші жидами (яких напливає до літератури все більше і
більше), і тільки редактори, найняті жидами, підписують газету
або журнал російськими іменами ‒ от і все в них російського. Я
думаю, що це тільки початок, що жиди захоплять ще набагато
більше коло справ у літературі; а вже щодо життя, щодо явищ
поточної дійсності я не торкаюся: жид поширюється з жахливою
швидкістю. Але ж жид і його кагал це все одно що змова проти
росіян!» [14]. Слід зазначити, що у Федора Михайловича присутні
висловлювання, що визначають єврейство як релігію. Такий підхід
у цілому був сумісний з домінуючою в російській імперії політикою обмеження прав послідовників іудаїзму. Але у зазначеній
добірці вони відсутні. Таким чином, створюється враження, що
єврейство слід розуміти саме як шкідливий етнос.
Політологічний аналіз пропагандистських матеріалів сепаратистів вимагає, крім усього вищезазначеного, з’ясування питання
про ставлення влади самопроголошених республік до того, що
відбувається. Наведені матеріали свідчать про наявність в ідеології сепаратистів антисемітської складової. Але на це представники
зазначених рухів можуть відповісти, що створені ними політичні
утворення є республіками, а демократія зобов’язує толерувати
суспільні погляди, що відрізняються від позиції влади. Для
прояснення цього питання надзвичайно важливим є спільний
виступ глав самопроголошених республік 2 лютого 2015. У заяві
Захарченка та Плотницького говорилося, що Україною правлять
«не ті люди», з подальшим показом відеоролика: «Єврейське
козацтво повстало». Президент Євро-Азійського Єврейського
конгресу Юліус Майнел оцінив подію як акт антисемітизму [15].
Хоча тон зазначених висловів, порівняно з матеріалами, розглянутими раніше, видається стриманим і обережним, він, тим не
менш, свідчить про прихильне ставлення лідерів сепаратистів до
антисемітської за змістом пропаганди.
Проведене нами дослідження дозволяє дійти таких
висновків:
1. Пропаганда антисемітизму у самопроголошених республіках
наразі позбавлена концептуальної єдності. У ній заяви, які ствер320
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джують, що ворогами є, переважно, прихильники релігії іудаїзму,
поєднуються з екстремістськими звинуваченнями у всіх можливих
лиходійствах єврейської нації в цілому. Зазначений дисонанс жодним
чином не пом’якшує тієї обставини, що на підконтрольних сепаратистам територіях у суспільну свідомість послідовно впроваджується
негативний стереотип осіб єврейського походження.
2. Антисемітська ідеологія є помітним сегментом пропаганди
самопроголошених республік «ДНР» і «ЛНР». Її функціональне
значення полягає у визначенні базових цінностей руху сепаратистів і
створенні страхітливого образу ворога, у боротьбі з яким повинні
згуртуватися і громадськість самопроголошених республік, і всі інші
громадяни України, які співчувають самопроголошеним квазідержавним утворенням.
3. У публікаціях сепаратистів антисемітського змісту домінують матеріали і концепції російського походження. Їхня ідеологія
протистояння з єврейством найтіснішим чином пов’язана з насадженням цінностей «русского мира» в південно-східних регіонах
України.
Насамкінець слід зазначити, що на сьогодні наявність
помітних антисемітських тенденцій в інформаційному просторі
самопроголошених республік є фактом маловідомим за межами
нашої країни. Проведені дослідження надають необхідні відомості
для інформування широких верств світової громадськості про
наявну проблему.
_______________________________
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Олександр Сич

УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ
І РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ
(НА ПРИКЛАДІ ВИЗВОЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ОУН-РЕВОЛЮЦІЙНОЇ)
У статті автор аналізує визвольну концепцію еміграційної
ОУН-революційної і в контексті сучасного російсько-українського
конфлікту доходить висновку про актуальність низки її положень.
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Ключові слова: ОУН-революційна, визвольна концепція,
національно-визвольна революція, національна держава, Російська
імперія, термоядерна війна, російсько-український конфлікт.
Sych O. Ukrainian emigration and Russian-Ukrainian conflict
(by the example of liberation concept of the OUN-revolutionary)
In the article, the author analyzes the liberation concept of the
OUN-revolutionary in emigration and, in the context of modern
Russian-Ukrainian conflict, comes to the conclusion about the topicality
of а number of its provisions.
Keywords: the OUN-revolutionary, liberation concept, national
liberation revolution, national state, Russian Empire, thermonuclear
war, the Russian-Ukrainian conflict.
Російсько-український військовий конфлікт, що розпочався
весною 2014 р., мобілізував на захист держави українців усього
світу. Поряд з українськими громадськими ініціативами з перших
його днів у цю діяльність активно включилася українська еміграція. Окрім збору пожертв і їх відправки в Україну, її представники
не менш активно чинили громадсько-політичний тиск на російські
дипломатичні представництва з вимогою припинення агресії проти
України та на уряди країн свого проживання й міжнародні
організації з вимогою введення економічних та політичних санкцій
проти країни-агресора.
Цей факт актуалізував потребу всебічного наукового вивчення
української еміграції, а зокрема, її політичної частини. Здебільшого
вона була сформована після Другої світової війни з представників
українського підпільного національно-визвольного руху. Багатством
ідейно-теоретичної спадщини серед них вирізняється ОУН-революційна (ОУНр), популярно знана як ОУН-бандерівська. Для
совєтського режиму слово «бандерівець» стало синонімом непримиренності, і він наповнював його крайньо негативним змістом.
Спадкоємно цей пропагандистський штамп використовує і сучасна
Росія. В контексті сьогоднішнього російсько-українського військового конфлікту особливий інтерес становить визвольна концепція
ОУНр і її бачення стосунків з Росією.
Отож, об’єктом цього дослідження є українська політична
еміграція, а предметом – визвольна концепція ОУН-революційної.
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Хоча в умовах державної незалежності в українській науці
посилився інтерес до вивчення націоналістичного руху, але він
меншою мірою торкнувся його еміграційних структур. Окремі
аспекти про їх діяльність у своїх працях висвітлювали О. Баган,
Д. Вєдєнєєв і Г. Биструхін, В. В’ятрович, А. Кентій, Ю. Киричук,
В. Кук, М. Михальченко, О. Панченко, А. Русначенко, В. Трощинський [1–10]. Частково тема була порушена і в низці праць
автора цієї статті [11–20]. Однак системно вона поки що
залишається нерозкритою.
Завданням цієї статті є аналіз визвольної концепції ОУНр в
контексті сучасного військового російсько-українського конфлікту.
Нижньою хронологічною межею дослідження є 1968 р., коли на
IV Великому зборі (ВЗ) Закордонні Частини (ЗЧ) ОУН трансформувалися в цілісну ОУН-революційну, а верхньою – 1991 р.,
оскільки в цей час було проголошено державну незалежність
України, а ОУНр почала переносити свою політичну діяльність та
організаційні структури в Україну.
На першому етапі свого еміграційного існування протягом
1945–1968 рр. ОУНр діяла у формі Закордонних Частин (ЗЧ) ОУН.
По відношенню до підпільних структур ОУНр та УПА в Україні
вони вважали себе допоміжною структурою, утримуючи з ними
зв’язок, мобілізуючи на їх підтримку українські еміграційні кола,
встановлюючи контакти зі спецслужбами та армійськими і
політичними колами західних держав для отримання політичної,
військової, матеріально-технічної допомоги у боротьбі проти
СРСР. Ця співпраця мала взаємовигідний характер.
Очікування міжнародного конфлікту двох військово-політичних блоків та позиціонування на боці НАТО стало основою
зовнішньополітичної і національно-визвольної концепції ЗЧ ОУН.
Однак з переведенням світового протистояння у рамки психологічної війни в 60-х роках ХХ ст. домінуючими у їх діяльності стають
пропагандистські напрями [21].
Зважаючи на потепління міжнародних відносин, розрядку напруженості, які розпочалися в кінці 60-х з прийняттям у США доктрини
Ніксона і домінували у першій половині 70-х років ХХ ст., та
усвідомлення учасниками світового протистояння, що у термоядерній
війні не буде переможців, а отже, її всіма можливими засобами слід
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запобігти, ОУНр у своїй визвольній концепції не могла більше
сподіватися на фактор війни західних держав проти СРСР.
Прогнозуючи настання зміни тенденцій світового протистояння,
IV ВЗ ОУНр (весна 1968 р.) змушений був значну увагу приділити
виробленню нових концептуальних підходів щодо ведення
визвольної політики. В кінцевому підсумку він висунув тезу, що
СРСР може бути переможений не в термоядерній війні, але шляхом
національно-визвольних революцій поневолених Росією народів.
«Національно-визвольні революції і війни уярмлених російським
імперіалізмом і комунізмом народів є альтернативою до термоядерної
війни між Росією і західнім світом у намаганні першої заволодіти всім
світом», – відзначено у його резолюціях [21, с.125–126].
Ця теза залишалася незмінною і базовою для всіх подальших
уточнень визвольної концепції ОУНр аж до середини 80-х років
ХХ ст., коли в СРСР розпочалися реформістські тенденції під
назвою «пєрєстройка». Наступний V ВЗ ОУНр, який відбувався
восени 1974 р., відзначив, що він «підтверджує виправданість і
дальшу актуальність прийнятих на IV ВЗ основних принципів
української революційно-визвольної стратегії» і подав до неї
лишень «уточнення та доповнення». А в своєму програмному
виступі «Війна і ми» Провідник ОУНр Я. Стецько однозначно
ствердив: «Під сучасну пору нереально враховувати збройний
конфлікт між надпотугами, якщо не трапиться щось надзвичайного […]» [24, с. 1, 265, 213].
Друга половина 80-х років ХХ ст. характеризувалася черговим витком міжнародної напруженості. Але, тим не менше, під
час дискусій, які звучали на VI ВЗ ОУНр (осінь 1981 р.), чіткою
лінією проходить теза, що «політика американських президентів
Р. Ніксона і Дж. Форда щодо російської імперії відкинула
політику конфронтації і «холодної війни»». А тому і постанови
цього ВЗ також мають характер уточнень до чинної визвольної
концепції [23, с. 6, 148–167, 483].
Будь-яке напруження відносин між СРСР і США та двома
військово-політичними блоками схвально сприймалося середовищем ОУНр, оскільки це хоч частково збільшувало шанси на
визволення України. Натомість відступ США із зайнятих позицій
викликав його гостру критику. «… Всі американські концепти
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збанкрутували: від доктрини Трумена-Кенана – стримування, почерез фразеологію Айзенгавера-Даллеса – про декларативну політику
визволення, фіксовану в законах Конгресу ЗСА про поневолені
нації й ніколи не здійснювану, до Ніксонової концепції рівноваги
сил світових потуг і співпраці […]», – гостро критикував політику
США Я. Стецько на V ВЗ ОУНр [24, с. 79].
Мотиви критики були зрозумілими. Побоюючись переростання напруженості у світову війну та пропонуючи концепції
зближення й співіснування двох суспільно-політичних систем,
західні держави ігнорували інтереси пригноблених совєтським
режимом народів. «Конвергенція (наближення) двох державно-,
соцільно- й економічно-політичних систем, – зрозуміла як начебто
двох суцільних національно-гомогенних формацій, у центрі уваги
яких теоретично стоїть право одиниці … Нації, зокрема ж
уярмлені, грають зовсім підрядну роль в американському концепті
конвергенції й співпраці», – наголошував Я. Стецько у тій самій
доповіді [24, с. 77].
Екстраполюючи цей аналіз на сьогоднішні обставини російсько-українського військового конфлікту та недостатньо рішучої
реакції світової спільноти щодо його припинення, доводиться
констатувати чіткі історичні паралелі. І тоді, й сьогодні Україна
була і є об’єктом, а не суб’єктом міжнародної політики, а її інтереси завжди підлягали захисту настільки, наскільки вписувалися
в схеми політичної та економічної гри головних суб’єктів
міжнародного процесу.
Далеко не останнім чинником впливу на позицію європейських держав щодо російської військової агресії проти України
і введення санкцій проти агресора є їхня енергетична залежність
від російських енергоносіїв. Цікаво, що ще в 1974 р. С. Стецько,
дружина і соратниця Я. Стецька та майбутній Провідник ОУНр і
народний депутат України, попереджала: «Зманювання Москвою
членів і нечленів НАТО інвестувати у Сибір або узалежнювання їх
від постачання газом чи нафтою має на меті зв’язувати їхню
промисловість з нею і створити змогу їх шантажувати» [24, с. 87].
Не сподіваючись на війну двох військово-політичних блоків,
ОУНр, тим не менше, вважала, що єдиним способом подолання
СССР є все-таки збройний шлях у формі національно-визвольної
326

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

революції. Зокрема, на «національно-визвольну революцію, як
єдиний шлях до осягнення цієї мети», вказують постанови IV ВЗ
ОУНр [21, с. 125].
При цьому діячі ОУНр категорично заперечували можливість
еволюційної трансформації Російської імперії, бо вважали, що
носієм імперської ідеї, новітньою формою якої став більшовизм, є
не тільки провідна верства, а й весь російський народ. «Головним
ворогом українського народу, як також і інших народів, є російський імперіалізм і шовінізм, носієм яких є не тільки кожночасна
російська провідна верства, а й російський народ, що протягом
довгих століть поневолював і поневолює український та інші
народи», – наголошували постанови IV ВЗ ОУНр. А Я. Стецько,
виступаючи на ньому, уточнював: «Сучасний соціяльно-політичний лад в Україні є російським ладом в Україні … Тому він мусить
бути завалений в основі», – і висував, як мобілізуюче, гасло «Київ
проти Москви!» [21, с. 126; 22, с. 286–288].
Виходячи з цього, глибинною сутністю національно-визвольної
революції ідеологи ОУНр вважали не тільки збройне повстання
проти СРСР та вихід України із його складу, але й остаточний
розрив із російським способом життя. Без здійснення цього завжди
існуватиме небезпека втягнення України в нове імперське утворення, оскільки проблема полягатиме не в просторових державних
кордонах, а в невидимих узах на рівні підсвідомості. «Генеральний
плян стратегії української національно-визвольної революції
спирається на цілісному протиставленні українського способу життя
і правопорядку російському, що силою мілітарної окупації був
накинений українському народові», – обґрунтовував цілі національно-визвольної революції V ВЗ ОУНр, одночасно визначаючи
дві її функції – «нищення сучасного московсько-большевицького
ладу» і «будування нового ладу на місце усуненого». Натомість,
«розрахунок на внутрішню еволюцію режиму в СРСР, як шлях
визволення, не має жадних підстав» [24, с. 266–267, 272].
Твердження про винятковість саме революційного шляху
визволення України, але вже через призму заочної дискусії із
прихильниками мирної еволюції СРСР, знаходить своє закріплення
і в постановах VI ВЗ ОУНр: «[…] Скеровувати визвольну боротьбу
на шлях еволюційних перемін імперії і в імперії, гуманізації,
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лібералізації, демократизації імперії і режиму, що сповидно мало б
довести також до розвалу імперії і відновлення державної незалежности – є самообманом, бо державу відвойовується збройною
рукою, а імперію можна завалити лише силою» [23, с. 153].
Дискутуючи з російськими еміграційними політичними середовищами, як-от Народно-трудовой союз (НТС), чи російськими й
деякими українськими правозахисниками (О. Солженіцин, В. Буковський, П. Григоренко, Л. Плющ), які заперечували революційний
шлях визволення, ідеологи ОУНр стверджували, що така позиція
насправді не передбачає ліквідації Російської імперії, а отже, й
реального визволення України. Зважаючи на це, вони вважали, що
««правозахисний» рух в Росії стоїть лише за поліпшення його,
москаля, особистої позиції (у різних відношеннях) за умови збереження непорушности імперії» [23, с. 156–157].
У цьому ж дусі продовжував зайняту лінію і VI ВЗ ОУНр. У
своїх постановах він також наголошував, що «носієм російського
імперіалізму був і є російський нарід», оскільки «росіяни засвоїли
як природну національну рису гін до експансії та привласнення
чужих територій». А тому й не дивно, що саме на цьому ґрунті
появився більшовизм з його ідеєю світового панування «диктатури
пролетаріату» [23, с. 163–164].
Своєї актуальності дискусія про імперський характер
російської ментальності, а відповідно, й про можливість мирного
розпаду російської імперії та еволюційної трансформації російської держави не втратила й сьогодні. Війна Російської Федерації
проти Молдови, Грузії, а сьогодні й проти України є яскравим
тому підтвердженням.
Після мирного проголошення Незалежності в 1991 р. здавалося,
що передбачення націоналістичних ідеологів про винятково
збройний шлях розриву з Російською імперією виявилися хибними.
Однак вони збулися в 2014-му, коли Українську державу настиг той
вияв російського імперського синдрому, який оминув її в 1991 р.
Весь цей час Російська Федерація, внутрішньо модернізуючись і
відновлюючи імперський потенціал, вживала заходів політичного
характеру для нівелювання української державності і повернення її у
сферу своїх великодержавних інтересів. А коли арсенал політичних
засобів вичерпав себе, російське державне керівництво зважилося на
328

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

збройну агресію. Сприятливий ґрунт для неї створила сама
Українська держава, яка протягом цього періоду не вела системної
політики щодо ліквідації російсько-імперського способу життя й
відповідних стереотипів на рівні культури та ментальності. Той
факт, що політику агресії проти України підтримує переважна
більшість росіян, свідчить про стійкий імперський комплекс у
ментальності сучасного російського суспільства.
Влучно імперську сутність російської держави і неможливість її еволюційної трансформації охарактеризував членкореспондент НАН України М. Михальченко: «Який би тип
демократії в Росії не створювався б, всерівно це буде царизм (з
«добрим» чи «злим» царем). А влада царів залишається єдиним
скріпленням імперії» [25, с. 113].
«Національно-визвольна революція, як соціальний і духовний
процес, відбувається власними силами українського народу, що
мусять зберегти свою незалежність від сторонніх імперіалістичних
сил», – зазначається у постановах IV ВЗ ОУНр [21, с. 132]. Цю тезу
розвиває і V ВЗ ОУНр. Він хоч і визначає серед інших чинників,
які можуть спричинити революційний зрив, війну з СРСР, але
категорично стверджує: «Головною реальною основою визвольної
концепції є власні сили і власна боротьба поневолених большевизмом народів. Зовнішня війна проти російської імперії може бути
тільки нагодою або сприятливою ситуацією для розгорнення
української національної революції, бо її цілеспрямування не
мусить збігатися з нашою метою» [24, с. 272, 282].
Така ж критична лінія ОУНр щодо можливої підтримки
західних держав в її визвольній боротьбі продовжується й на
початку 80-х років ХХ ст. Про це свідчать матеріали VI ВЗ ОУНр.
Розуміючи, що її політична стратегія залежить від стратегій головних світових гравців – російської, американської та китайської,
теоретики ОУНр проаналізували, що, незважаючи на ворожі
взаємини з СРСР, ані США, ані Китай не «проголосили концепції
розвалу російської імперії на національні держави». А тому вони
доходять висновку: «Українська революційна стратегія, яка прагне
перебудови політичного ладу на просторах російської імперії, не
може сподіватися чогось позитивного від теперішньої стратегії
НАТО» [23, с. 164–167].
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Сучасна політика Російської Федерації на міжнародній арені
дає підстави стверджувати, що вона цілеспрямовано реанімує
імперію. Після розпаду СРСР Росія зберегла контроль над
«внутрішньою» імперією і, модернізувавшись у ній, відновила
політику «збирання земель». Аналізуючи цей процес, М. Михальченко так подає оновлену модель Російської імперії: «Її суть
полягає у тому, щоб Росія взяла під контроль більшу частину
пострадянських республік, залишивши їх формально незалежними, як колись колишні країни «соціалістичного табору». Ці
напівколоніальні держави будуть самі себе утримувати, а Росія
буде контролювати їх економіку шляхом купівлі найбільш
привабливих підприємств, банків і політику» [25, с. 198].
Сусідні держави, які відчувають загрозу з боку Російської
Федерації, намагаються отримати захист через набуття членства в
НАТО і ЄС. Але вона шляхом відвертого шантажу або ж через
агентів впливу в європейських державах гальмує цей процес.
Натомість, самі західні держави, як і в аналізований період 70–80-х
років ХХ ст., часто відступають перед такими методами Росії,
намагаючись не порушувати існуючий статус-кво, зокрема, і щодо
сфер її впливу. В той же час, ахіллесовою п’ятою сучасної
Російської держави, як і раніше, є її багатонаціональна структура.
А тому напрацювання ОУНр про об’єднання в одну силу широкого
фронту національно-визвольних революцій поневолених Росією
народів, як ефективного шляху боротьби з її імперською політикою, і надалі залишаються актуальними.
Отож, напрацьована в 70–80-х роках ХХ ст. визвольна концепція ОУНр передбачала, що альтернативою термоядерної війни у
боротьбі з тоталітарним СРСР можуть стати національно-визвольні
революції поневолених Росією народів. З огляду на імперський
характер ментальності російського народу, вона вилучає можливість
мирної еволюції Російської імперії. У справі визволення України
ОУНр не сподівалася на підтримку західних держав, оскільки розуміла, що в стратегіях США і НАТО домінувала позиція збереження
статус-кво та були відсутні плани розчленування Російської імперії
на національні суверенні держави. Своїм союзником у потенційній
національно-визвольній революції ОУНр бачила інші поневолені
Росією народи та сусідні держави, які відчували від неї загрозу.
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Головним змістом цієї революції вона вважала остаточний розрив з
насильно нав’язаним імперією російським способом життя.
Аналіз цих положень у контексті російсько-українського
конфлікту вказує, що ряд із них мають сьогодні підтвердження:
Росія не змогла еволюційно позбутися імперської сутності і сьогодні
спостерігається процес її реанімації; визволення України з російського імперського поневолення не оминуло стадії збройного протистояння; переважна більшість російського суспільства підтримує
агресію проти України, і це засвідчує наявність у його ментальності
імперського синдрому; за роки незалежності Україна не порвала з
російсько-імперським способом життя, і це стало сприятливим
ґрунтом для російської агресії на Південному Сході держави;
недостатньо рішуча позиція західних держав щодо припинення
російської агресії проти України свідчить, що традиційно їхні
економічні інтереси та намагання зберегти статус-кво стоять вище
доцільності захисту української незалежності.
Такий висновок відкриває перспективу для глибшого вивчення ідейно-теоретичних напрацювань ОУНр.
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