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КІЛЬКА СЛІВ ЗАМІСТЬ ВСТУПУ 
 

Недаремно (ой, недаремно!) хтось із мислителів зіронізував: 
«Не дай, Боже, жити в епоху змін!». Ларисі Нагорній якраз і 
довелося в її, на щастя, доволі довгому житті пройти та пережити 
не період, а саме епоху змін. Здавалося, міцно (чи не назавжди?!) 
інтегрована у радянський дискурс, вона не лише змогла вийти з 
нього. Вона змогла ефективно скористатися тими перевагами, що 
їх надала науковцям пострадянська ситуація в Україні з її від-
сутністю цензури та іншого політико-ідеологічного шаманства. 
Блискучий знавець того, що було ПЕРЕД ТИМ, Лариса Нагорна не 
полінувалася замислитися: а що ж потрібно нині і що заважає 
звільненому українському розуму бути таки звільненим?  

Власне, спроби з’ясувати це питання стали стимулом напи-
сання Ларисою Нагорною таких її праць, як «Політична культура 
українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії» 
(1998), «Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей 
політичної лінгвістики» (2005), «Соціокультурна ідентичність: 
пастки ціннісних розмежувань» (2011), «Історична пам’ять. Теорії, 
дискурси, рефлексії» (2012). Поява цих та багатьох інших 
публікацій – це не просто унаочнення невтомності та інтелек-
туального динамізму авторки. Це ще й яскраве свідчення того, 
який непростий шлях пройшла вона від фахівця з того, що в СРСР 
називали «національна політика», до однієї з найавторитетніших 
дослідниць у сфері етнополітології та етнополітичної культури.  

Етнополітичні проблеми впродовж ХХ і на початку ХХІ 
століття є предметом пильної уваги світової соціогуманітарної 
науки. Однією з центральних проблем стало вивчення впливу ет-
нічних факторів на усі напрями суспільного життя. Справді, сьо-
годні важко знайти таку галузь життєдіяльності людини, на яку 
тим чи іншим чином не впливали б. Що стосується політичної 
сфери, то сьогодні на порядку денному у багатьох державах світу 
стоять саме етнополітичні питання. Внутрішньополітична ста-
більність сучасних держав багато у чому залежить від розв’язання 
проблем, пов’язаних з налагодженням комунікації у поліетнічному 
суспільстві, з подоланням етнічного сепаратизму, розвитком дер-
жави в умовах етнокультурного плюралізму. Міжетнічні стосунки, 
міграційні і демографічні процеси відбиваються і на зовнішньо-
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політичному становищі держав, значною мірою визначають їх 
геополітичний статус. 

Лариса Нагорна якось написала: «Етнополітологія – одна з 
наймолодших галузей соціогуманітарного знання, наукова дисцип-
ліна, у полі зору якої перебувають політичні аспекти етнонаціо-
нальних відносин. У незалежній Україні вона була покликана до 
життя як стрімкими зрушеннями в системі світоустрою й актуа-
лізацією проблем міжетнічної взаємодії, так і очевидною неспро-
можністю тих пояснювальних схем, які країна дістала у спадщину 
від радянського суспільствознавства. Концепти «остаточно роз-
в’язаного національного питання», «розквіту і зближення соціа-
лістичних націй» і їм подібні ані найменшою мірою не відповідали 
реальному стану етнополітичної сфери. Теорію й методологію її 
дослідження довелося вибудовувати практично «з нуля», що і 
стало головним завданням створеного у грудні 1991 р. Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України…». 

Ось у цьому Інституті, у відділі етнополітології (а цей відділ 
я маю честь очолювати з 2007 року) і працює дотепер Лариса 
Нагорна. Працює, даючи приклад усім, для кого ще не де-
вальвовані поняття «наука» і «відповідальність».  

…Колись академік Ігор Курчатов сказав: «Життя людини не 
вічне, але наука і знання переступають пороги століть». Нехай 
життя Лариси Панасівни буде довгим і насиченим, а зроблене нею 
не девальвує час. Нам, себто тим, хто може з нею зустрічатися, 
спілкуватися, дискутувати, бажаю розгледіти всі неординарні 
якості, які ця жінка зберегла на стежках і меандрах свого на-
сиченого і непростого життя.  

Юрій ШАПОВАЛ, 
професор, доктор історичних наук. 
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ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 
 

Алла Киридон 
 

ТЕМПОРАЛЬНІ СЦЕНАРІЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 
КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ 

 
Динамічність змін, каталізована подіями кінця 1980-х – початку 

1990-х, спресованість історичного часу призводять до швидких 
трансформацій суспільних систем, виникнення багатовекторних криз 
різного рівня в розвитку суспільства та особистості. Відтак спосте-
рігається руйнація усталених у минулому соціальних структур, фун-
даментальних змін в осмисленні процесів буття та морально-цін-
нісних імперативів в умовах модифікації всієї соціокультурної сис-
теми. Трансформуються алгоритми соціальної дії людини. Зростає 
зацікавленість проблемами минулого, історії, пам’яті, постає потреба 
переосмислення взаємовідносин між сучасним і минулим. Актуа-
лізуються проблеми зв’язку політики пам’яті та демократичних 
трансформацій, пам’яті та політичної культури, ролі пам’яті в гро-
мадському примиренні, досягненні толерантності та відновлення до-
віри. Не випадково у національній доповіді «Соціально-економічний 
стан України: наслідки для народу та держави» (2009 р.) зазначено: 
«Українське суспільство періоду незалежності (1991–2009) стало 
«історичним», «хворим на історію», таким, що болісно реагує на 
будь-які проблеми, пов’язані з власним минулим»1.  

В умовах зламу традиційних підвалин життя переосмис-
люються власне минуле шляху та уявлення про історичний шлях 
групи, нації, суспільства. Активізуються процеси об’єднання та 
роз’єднання інтересів, цілей індивідів, груп, держав, різного роду 
об’єднань. Спостерігається визначення та перевизначення позицій 
та співвіднесення їх із позиціями інших. 

Пам’ятологія (сфера вивчення пам’яті) дедалі частіше 
потрапляє в поле зору представників суспільних наук. Таким чи-

                                                 
1 Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: 

національна доповідь. / За заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 
С. 462.  
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ном дослідження «пам’яті» мають інтердисциплінарний характер. 
Концепції колективної пам’яті та теоретичне обґрунтування 
процесу конструювання минулого розкривається, зокрема, у 
працях Я. Ассмана, П. Бергера, А. Варбурга, Т. Лукмана, Н. Лу-
мана, А. Полєтаєва, І. Савєльєвої, Л. Рєпіної, М. Фуко, П. Хат-
тона; прикладні аспекти деконструкції/конструювання колек-
тивних образів історії предметно розроблені у наукових роз-
відках Т. Адорно, Ф. Артога, Х. Вельцера, Д. Лоуенталя,                  
М. Емара, Д. Хапаєвої, Б. Дубіна, Д. Хоскінга, Е. Кінана, 
Г. Грінченко, В. Гриневича та ін. На українському матеріалі 
зазначена тема розкривається у працях Я. Грицака, І. Дзюби,             
Л. Зашкільняка, Ю. Зерній, А. Киридон, Т. Кузьо, Л. Нагорної, 
А. Портнова, Л. Стародубцевої та ін.  

Безпосередньо причетними й втягненими у війну пам’ятей 
опиняються історики, серед завдань яких є відтворення причинно-
наслідкових зв’язків і наслідків минулих подій. Колективна 
пам’ять (в сенсі (ре-) конструювання історичного буття) піддається 
осмисленню з нових позицій моменту відтворення. Усвідомлюючи, 
що колективна пам’ять враховує темпоральні властивості люд-
ського буття та множинність його проявів і водночас вона є 
продуктом міжособистісної взаємодії, завдання статті вбачаємо в 
аналізі сутнісного наповнення конструкту «колективна пам’ять» у 
модусах часу (минуле, сучасне, майбутнє) в теоретичному дису-
курсі. Р. Козеллек зазначав, що «будь-яке розуміння без поправки 
на коефіцієнт часу приречене на німоту»2. Зацікавлення викликає 
можливість і варіативність використання конструкту «колективна 
пам’ять» у темпоральному вимірі. Наразі йдеться про колективну 
пам’ять не лише як об’єкт дослідження, але й рефлексії щодо умов 
її пізнання, контекстів та інтерпретацій.  

Зазначимо, що в науковому середовищі чіткого визначення 
поняття, пов’язаного з пам’яттю, не існує. Серед дефініцій най-
частіше вживаються: «історична пам’ять», «колективна пам’ять», 
«культурна пам’ять», «соціальна пам’ять», «суспільна пам’ять», 
«національна пам’ять» та ін. Отже, йдеться про складність де-
фініювання. Замість терміна «історична пам’ять», широко вжи-

                                                 
2 Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії / Р. Козеллек; [пер. з нім.].– 

К.: Дух і літера, 2006. – С. 119–120.  
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ваним у літературі, послуговуємося поняттям «колективна пам’ять», 
базуючись на позиціях М. Хальбвакса та Я. Ассмана. Імпонує підхід 
М. Хальбвакса щодо граничної опозиції історії та пам’яті. Фран-
цузький дослідник наголошував: «Колективна пам’ять не збігається з 
історією, і вислів «історична пам’ять» обрано не зовсім вдало, бо він 
пов’язує два протилежні з багатьох точок зору поняття»3. Водночас 
М. Хальбвакс зазначав, що минуле (пам’ять) не дає себе зберегти, 
«законсервувати», воно постійно опосередковується теперішнім, 
пристосовується до нього. Це опосередкування минулого залежить 
від духовних потреб та інтелектуального потенціалу індивіда чи 
групи конкретного теперішнього. 

Таким чином, у дослідженні послуговуємося конструктом 
«колективна пам’ять»4. Побіжно зауважимо, що конструкт «колек-
тивна пам'ять» визначено парадигмально, тобто комунікативним 
середовищем наукової спільноти. Водночас, і це істотно, змістове 
наповнення цього терміна досягається не синтезуванням теоре-
тичних узагальнень та підходів, а інтегруванням складових, влас-
тивих царині дослідження, оскільки колективна пам’ять фор-
мується й форматується під впливом темпоральної складової 
нашого життя в універсальному полі взаємодії мислення, практики 
та соціальних інститутів. 

Британський дослідник Данкан Белл, спираючись на 
конструктивістську парадигму, колективну пам’ять визначає як 
«витвір індивідів (або групи індивідів), об’єднаних разом для 
обміну спільними спогадами про конкретні події минулого»5. 
Отже, термін «колективна пам’ять» прийнятний для позначення 
спільного для значної кількості людей досвіду, образу або геш-
тальту. Твердження вибудовуємо на підставі того, що кожна лю-

                                                 
3 Хальбвакс М. Колективная и историческая память / М. Хальбвакс // 

Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. – 2005. – №2-3 (40-41). – 
С. 22 

4 Варіативність дефініювання поняття «історична пам’ять» подано в ст.: 
Киридон А.М. Концепт «історична пам’ять»: варіативність дефініювання / Алла 
Миколаївна Киридон // Україна – Європа – Світ. – Вип. 3: Міжнародний зб. наук. 
пр. Серія: Історія, міжнародні відносини. / [гол. ред. Л.М. Алексієвець]. – 
Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – С. 112 – 116. 

5 Bell D. Mythscapes: memory, mythology and national identity // British journal of 
sociology. – L., 2003. – Vol.54. – №1.– Р.63. 
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дина має в межах власної свідомості образ (досвід або гештальт), 
який пережили й інші. Відтак кожен набуває свого власного 
досвіду, але спільні спогади стосуються єдиної для всіх події або 
низки подій, хоча інтерпретація чи смислове навантаження цих 
подій має варіативний характер. При цьому, безперечно, необхідно 
враховувати те, що колективна пам’ять виконує ряд соціально 
значущих функцій (ідентифікації, мобілізації, легітимації, соціалі-
зації, солідаризації, національної безпеки), аналіз яких є окремою 
проблемою дослідження.  

Розгляд задекларованої теми резонує в ситуації парадоксу. 
По-перше, парадоксальність ситуації полягає у тому, що «пам’ять» 
логічно експлікується на минуле (британський історик Джон Тош6 
взагалі для характеристики соціальної пам’яті оперує терміном 
«минуле»), водночас у комунікативно-дискурсивній практиці звич-
ним стало екстраполювання її на сучасне та майбутнє. Йдеться про 
створення своєрідної ситуації парадоксу: всі модуси часу (минуле, 
сучасне, майбутнє) умовно фокусуються в концепті «колективна 
пам’ять». По-друге, екстраполюючи міркування Ф.Броделя про 
історію світу7 на вимір конструкту пам’яті, зауважимо, що модуси 
часу – минуле-теперішнє-майбутнє – сприяють виміру пам’яті. 
Часові модуси пам’яті «зчеплені один з одним» (термін Ф. Бро-
деля). Але в цьому процесі спостерігається певна суперечність: 
колективна пам’ять – це і спадкоємність, і розрив спадкоємності. 

Американський історик А. Мегілл підкреслює, що 
пам’ять є одним із модусів нашого часового досвіду – «модус 
часового досвіду, сфокусований на минуле. …Без пам’яті не 
було б переживання часу…»8. Відповідно, пам’ять може утри-
мувати й реанімувати події різних рівнів значення. Осмис-
лення, усвідомлення їх та перспектива тісно пов’язані з кіль-
кома часовими зрізами.  

                                                 
6 Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Д. Тош; 

[пер. с англ.]. – М.: Весь Мир, 2000. – 296 с. 
7 Бродель Ф.Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV–ХVІІІ ст. – 

Т.3. Час світу. – К.: Основи, 1998. – С.57, 556.  
8 Мегилл А. Историческая эпистемология: Науч. монография / А. Мегилл [пер. 

с англ. М.Кукарцевой, В. Кашаева, В. Тимонина]. – М.: «Канон+» РООИ «Реаби-
литация», 2009. – С. 105.  
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Німецький історик Р. Козеллек, характеризуючи працю 
Г.-Г. Гадамера «Істина і метод», зазначає: «Розуміння, хоч би 
на що воно було спрямоване, чи то на текст, чи то в онтологічному 
плані на пошуки сенсу людського буття, принципово пов’язане з 
часом, причому не лише з ситуативним часом або ж з духом часу, 
які є синхронічним камертоном людини, не лише з послідовністю 
часового розгортання, зрушеннями в часі; розуміння, у трактуванні 
Гадамера, демонструє зворотний зв’язок із літературно-історичним 
процесом відображення реальності, джерела якого неможливо 
збагнути лише діахронічним шляхом, бо своєрідність цих джерел 
полягає в тому, що вони можуть бути осягнутими лише у своєму 
часовому континуумі»9. 

У сенсі задекларованого дискурсу порушуємо питання про 
рівні колективної пам’яті (виміри пам’яті): сформована «в мину-
лому» пам’ять, яка транслюється, та пам’ять як спосіб самовира-
ження сучасності (пам’ять, яка конструюється в «теперішньому»). 
Так, польский дослідник П. Квятковскі вирізняє два рівні колек-
тивної пам’яті – пропаговану й поточну10. Власне, це твердження 
імпонує з погляду розгляду пам’яті як процесу. Але водночас 
виникає питання про активність і пасивність пам’яті, статику й 
динаміку процесу. Можна припустити, що на етапі статичному 
(який виявляється в минулому) формується щось на зразок схеми-
матриці, яка в подальшому може реорганізовуватися, адаптуючись 
до нових умов. Британський соціальний антрополог Мері Дуглас 
зазначила: «У процесі сприйняття ми будуємо [світ], приймаючи 
одні підказки й відкидаючи інші»11. Те, що найкраще підходить до 
існуючого зразка-матриці – приймається, Те, що не узгоджується – 
відкидається, а те, що не узгоджується і не приймається, – призво-
дить до модифікації самої структури уявлень. Тому, стверджує 
антрополог, факти, які не вписуються у наявний зразок, найчастіше 
або ігноруються, або перекручуються.  

Ідеться про своєрідний фільтруючий механізм у темпораль-
ному вимірі. Адже, по-перше, на момент завершення формування 
                                                 

9 Козеллек Р.Часові пласти. Дослідження з теорії історії / Р. Козеллек; [пер. з 
нім.]. – К.: Дух і літера, 2006. – С. 119–120.  

10 Kwiatkowski P.T. Pamiкж zbiorowa spoіeczeсstwa polskiego w okresie 
transformacji. – Warszawa: Wyd-wo Naukowe SCHOLAR, 2008. – S. 46.  

11 Дуглас М. Чистота и опасность / М. Дуглас; [пер. с англ.]. – М., 2000. – С. 66. 
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матриці пам’яті на певний час вона опиняється у статичному стані – 
пам’ять-матриця пасивна. Однак зміни в соціумі призводять до 
«активізації» пам’яті – її запитаність певними соціальними 
групами в конкретному історичному контексті викликають необ-
хідність адаптації колективної пам’яті до конкретних умов. 
Будь-які суспільні зрушення (національне самовизначення, на-
буття державної незалежності, зміна політичного режиму) не-
одмінно призводять до оновлення колективної візії минулого. 
Сутнісним наразі видається твердження англійського психолога 
Ф. Бартлетта: «Найчастіше ми прагнемо до того, щоб перетво-
рити минуле, а не просто повторити його»12. Отже, на нашу 
думку, певними фільтрами колективної пам’яті є контекст епо-
хи, заданість пропагованої колективної пам’яті, а також конк-
ретний соціум із його сутнісними характеристиками. 

По-друге, на момент своєрідного реанімування колективної 
пам’яті вона з пасивної перетворюється на активну, оскільки по-
чинає функціонувати механізм фільтрації. Внаслідок дії останнього 
відбувається перетворення заданої матриці; при цьому навіть за 
умови її тотожного відтворення спостерігається активізація матричної 
схеми. У цьому контексті звернемося до твердження Й. Рюзена: 
«Події…духовно з нормативною силою і значенням завжди живі для 
сучасності. Коли їх через пам’ять переносять з минулого до су-
часного, вони набувають значення, але не обов’язково згодом, бо 
вони вже, так би мовити, вписалися у внутрішні і зовнішні обставини, 
за яких і на основі яких про них пам’ятають….Ще до того, коли 
минуле через тлумачення стає історією для пізнішої сучасності, воно 
вже діє у процедурах їхнього переінтерпретування на історію»13. 

По-третє, важливо враховувати соціальне середовище, в 
якому формується й транслюється колективна пам’ять. Думка про 
залежність історичних інтерпретацій від свідомості відповідних 
соціальних груп, які їх продукують, уперше була висловлена 
Морисом Хальбваксом. Він же конституював, що колективна 
пам’ять створюється певною соціальною групою і на її створення 

                                                 
12 Бартлетт Ф. Человек запоминает / Ф. Бартлетт // Психология памяти: 

Хрестоматия по психологии. – М., 2000. – С. 301. 
13 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен; [пер. з нім.             

В. Кам’янець]. – Львів: Літопис, 2010. – С. 203. 



Проблеми історичної пам’яті 
                    

13 

впливають різні чиннники. З-поміж останніх дослідник виділив 
безпосередньо процес інтерактивної комунікації, традиції сімей, 
особливо аристократичних, де трепетно зберігають пам’ять про 
славні діяння та достоїнства великих пращурів, традиції релігійних 
груп тощо. До того ж, навіть пам’ять окремих людей не є в 
повному розумінні «індивідуальною», оскільки кожен індивід 
усвідомлює себе членом певної групи і «згадує» події в контексті її 
пам’яті – пам’ять групи актуалізується в індивідуальній пам’яті її 
членів. Але для будь-якої групи необхідним є врахування зміни 
часових перспектив з огляду на те, що «по мірі поступального 
плину часу виміри минулого, сучасного та майбутнього дедалі 
більше розходяться між собою»14. 

Осмислення порушеного дискурсу зумовлює вирізнення 
своєрідного ланцюга в транслюванні «пам’яті»: хто формує, хто 
репрезентує й хто є реципієнтом «колективної пам’яті». Йдеться 
про своєрідний перетин темпоральних площин: той, хто формує 
«пам’ять», залишається в певному середовищі, за певних умов, у 
певній соціальній групі – це своєрідна матриця. «Зчеплена» з 
наступною площиною, пам’ять мусить реагувати на інші умови 
соціуму й часу, а відповідно – на «іншого» – представника, який 
сформувався у конкретному середовищі, з власними уподобан-
нями. Відтак подальшого пошуку відповідей потребують питання: 
наскільки запитаними будуть образи матриці? що буде адсор-
бовано наступними реципієнтами колективної пам’яті? та ін. 

А. Мегілл наголошує: необхідно враховувати, що врешті-
решт, завжди є шанс появи певного свідчення, яке змінить 
сприйняття того, що відбулося15. Проблема полягає в тому, що це 
свідчення дає далеке від адекватного розуміння того, що саме 
відбулося. Наприклад, події, що глибоко травмують, часто від-
буваються в обставинах, коли точне відтворення їх перебігу просто 
неможливе. Окрім того, значна кількість свідчень з’являється через 
десятиліття після означених подій. Тобто є достатньо часу, щоб 

                                                 
14 Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / Р. Ко-

зеллек; [пер. з нім.]. – К.: Дух і літера, 2005. – С. 200. 
15 Мегилл А. Историческая эпистемология / А. Мегилл; [пер. с англ. М. Ку-

карцевой, В. Кашаева, В. Тимонина]. – М.: «Канон+» РООИ Реабилитация», 2009. 
Науч. монография – С. 95.  
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спогади зникли чи трансформувалися у процесі їх переосмислення 
чи переказів. Водночас добре відомо, що навіть зі свідченнями, 
зібраними відразу після подій, слід поводитися надзвичайно обе-
режно з огляду на їх репрезентативну адекватність. Віддаленість у 
часі ускладнює ситуацію: «Люди іноді нездатні помітити різницю 
між тим, що вони дійсно бачили, і тим, про що вони тільки-но 
чули. Вони іноді вкладають у те, що вважають своїми власними 
спогадами ту інформацію, яка стала доступною їм пізніше»16. 
Окрім того, «сакралізація» певних явищ чи подій призводить до 
нерелевантності свідчень і подій. Таким чином, постає проблема 
корекції пам’яті. 

По-четверте, на кожному відтинку часу йдеться про зіт-
кнення пам’ятей: з одного боку, уже сформованої пам’яті-транс-
ляції (яка підлягає інтерпретації в конкретному історичному кон-
тексті, що приводить до її трансформації), а з іншого, – актуалізації 
змістового наповнення подій та смислової контекстуалізації (за-
пам’ятовування процесів та подій поточного моменту). Така 
синхронізація в часі вимагає коригування проекції з урахуванням 
того, що пам’ять формується в контекстах особово-біографічному, 
культурному, науковому, ідеологічному. Як підкреслює відома 
українська дослідниця Л. Нагорна, «конструкції історичної пам’яті 
настільки рухливі й мінливі, що пам’ять-репрезентація постійно 
перевіряється досвідом і як пам’ять-дія може поставати уже в 
зовсім іншому обличчі»17. Суголосною є думка російської дос-
лідниці Л.Рєпіної: «Індивідуальний досвід безперервно приростає, 
з кожним новим днем, новим контактом, новим вчинком, і 
«шлейф» пам’яті, що нас створює, подовжується. «Матриця» не 
застигла, вона «живе» й змінюється в часі…»18. 

У цьому сенсі, видається, варто говорити про подвійні 
фільтри: колективна пам’ять має свої механізми фільтрування, але 
фільтром водночас є час. Виразною є назва розділу «Фільтри 

                                                 
16 Мегилл А. Историческая эпистемология / А. Мегилл. – С. 96–97.  
17 Нагорна Л. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії / Л. Нагорна. – К.: 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – С.129. 
18 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ–ХХІ вв.: Социальные 

теории и историографические практики / Л.П. Репина. – М., 2011. – С.420–421. 
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пам’яті та пласти досвіду», в якому Р. Козеллек розглянув вплив 
двох світових воєн на соціальну свідомість19. Дослідник говорить 
про злами, які переживає кожна людина у своїй біографії, – 
визначні події, які знаменують собою новий період життя: 
«Відбуваються зсуви у досвіді, котрі змушують людину за-
лишити проторені та звичні досі й відкривати для себе інші 
шляхи. Новий досвід, у свою чергу, спонукає свідомість до 
його опрацювання. Долаються своєрідні пороги, після яких 
багато з минулого, а можливо, й усе, набуває зовсім іншого 
вигляду залежно від сили враження та його усвідомлення»20. У 
цьому контексті йдеться про дві світові війни, які принесли 
небачені й немислимі за масштабами злами та зсуви в досвіді 
їхніх дієвих осіб або жертв, чия свідомість безперечно фор-
мувалася під їхнім впливом. Визначаючи межі спільноти, для якої є 
спільний досвід та передумови спільної свідомості, Р. Козеллек 
водночас порушує питання про необхідність диференційованого 
підходу, залежно від ступеня різних видів впливу та різних 
передумов формування свідомості. При цьому історик на-
голошує: «Спільна війна не всіма сприймається як спільна»21. 
Для визначення спільностей і розбіжностей він пропонує 
виділити необхідні аналітичні зрізи: синхронічні фактори, що 
діяли під час війни, а потім – діахронічні фактори, що по-
родили її наслідки. 

Вибудовування моделі колективної пам’яті вимагає також 
врахування нерозривних форм її дії – «пам’ятання» та «за-
бування». Російські дослідники пам’яті І. Савєльєва та А. По-
лєтаєв, вивчаючи динаміку колективної пам’яті, звертають увагу 
на те, що зміна у часі уявлень про важливість окремих ком-
понентів минулого проходить двома способами: «Певні події, 
явища, постаті зникають з набору основних маркерів (але не 
обов’язково з уявлень про минуле у цілому – часто вони просто 

                                                 
19 Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії / Р. Козеллек; 

[пер. з нім.]. – К.: Дух і літера, 2006. – С. 293–312.  
20 Там само. – С. 293. 
21 Там само. – С. 293–294. 
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відходять на другий та третій план). У той же час оцінка зна-
чущості інших подій... закріплюється у наборі маркерів»22. Ці 
процеси зумовлені подіями, що відбуваються в міжчасі.  

За визначенням А.Мегілла, «пам’ять є образ минулого, 
сконструйований суб’єктивністю в теперішньому»23. Розширю-
ючи контекст, Й. Рюзен актуалізує дихотомію «запам’ятову-
вання» й «забування». Він зазначає, що минуле потрібно ще й 
так запам’ятати, «щоб воно й відпускало». Іншими словами: 
здатність культури мати майбутнє залежить від її здатності 
забувати. Не могти забути – означає відчувати минуле на своїх 
плечах як тягар, що заважає йти вперед. «Таке забування теж 
проходить не саме собою, його досягають через активну діяль-
ність історичної свідомості в царині осмислення й переосмис-
лення», – наголошує науковець24.  

Інша діяльність, спрямована на «забування», складніша. Ні-
мецький історик стверджує: «Всі історичні культури мають бо-
лісне минуле, бо воно суперечить системі цінностей, за критеріями 
якої сучасні люди себе оцінюють і формують свою історичну 
ідентичність. Таке минуле радше замовчують, а в особливо тяжких 
випадках витісняють», однак «замовчувана й витіснена історія – не 
забута, вона причаїлася в темряві підвалин, шкодить проектам на 
майбутнє і чинить небажаний вплив на їх реалізацію»25. Водночас, 
окреслюючи ціннісний простір «болісної минувшини», А. Мегілл 
справедливо зауважує: «Нездатність окремих людей у ряді країн 
погодитися з аспектами їх власного минулого не означає, що коли 
є «дефіцит пам’яті», то становище має бути виправлене за рахунок 
його відтворення»26.  

                                                 
22 Савельева И. М. Социальные представления о прошлом, или Знают ли 

американцы историю / И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – М. : Новое лите-
ратурное обозрение, 2008. – С. 172. 

23 Мегилл А. Историческая эпистемология. / А. Мегилл; [пер. с англ. М. Кукарцевой, 
В. Кашаева, В. Тимонина]. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. – С. 165.  

24 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен; [пер. з нім.                     
В. Кам’янець]. – Львів: Літопис, 2010. – С. 329.  

25 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен; [пер. з нім.                       
В. Кам’янець]. – Львів: Літопис, 2010. – С. 329.  

26 Мегилл А. Историческая эпистемология / А. Мегилл; [пер. М. Кукарцевой, 
В. Кашаева, В. Тимонина]. – М.: «Канон+» РООИ Реабилитация», 2009. – С. 101.  
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На перший погляд, дещо парадоксально звучить твердження 
Й. Рюзена стосовно того, що «майбутнє здатне врятувати минуле». 
У цьому контексті важлива роль належить інтерпретації: «Те, «як 
воно, власне, було», – це не лише справа простого репродукування 
фактів, а й справа інтерпретування. До інтерпретування фактів 
належить знання про те, що сталося потім, і тут вагому роль 
відіграють оцінні інтенції пам’яті»27. Але водночас історик за-
стерігає: така зміна минулого після того, як воно відбулося, 
здатна розрадити чи й навіть примирити лише за умови часової 
інтерсуб’єктивності.  

Згідно з К. Леві-Стросом: «Події, які є значущими за одним 
(часовим) кодом, не зберігають цю свою значущість за іншим»28. 
На основі твердження М. Хальбвакса про детермінованість пам’яті 
індивідів наявними в суспільстві категоріями розуміння – висло-
вимо припущення: на відтворення, фіксацію та інтерпретацію 
пам’яті – також впливає тривалість стабільного періоду в теперіш-
ньому, яка усталює і незмінність моделей пам’яті (тобто не-
змінність в підходах до усталених (зафіксованих пам’яттю) подій). 
Але водночас не можна залишити поза увагою ті значимі події, які 
Я. Ассман назвав «точками фіксації».  

Визначальним для подальшого конкретно-подієвого зрізу ко-
лективної пам’яті та з огляду їхнього впливу на формування іден-
тичності видається виокремлення рівнів значимості подій, запро-
поноване Й. Рюзеном: 

1. події з позитивною ґрунтувальною й конститутивною 
функцією;  

2. події, що негативно конституюють ідентичність; 
3. події або ланцюги подій, які давніші вияви колективної 

ідентичності перетворюють на інші й новіші 29.  
Продукуючи подібне увиразнення, Й. Рюзен ще й дифе-

ренціює подієві складові, зауважуючи, що одна й та сама «істо-

                                                 
27 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен; [пер. з нім.                      

В. Кам’янець]. – Львів: Літопис, 2010. – С.287. 
28 Леви-Стросс К. Неприрученная мысль // Леви-Стросс К. Первобытное 

мышление / К. Леви-Стросс; [пер. с фр.] – М.: Республика, 1994. – С. 319. 
29 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен; [пер. з нім.                    

В. Кам’янець]. – Львів: Літопис, 2010. – С. 205–207. 
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рична» подія має завжди дві частини: «Це – синтез фактичності, 
ґрунтованої на досвіді, й інтенційності, ґрунтованої на цінностях, 
нормах і інтересах»30. При цьому автор підкреслює умовність 
такого поділу. Наразі видається, що в темпоральному вимірі фак-
тичність може бути незмінною, однак інтенційність трансфор-
мується, позаяк трансформуються цінності, норми й інтереси. 
Отже, пам’ять може звертатися до факту, але його інтерпретація 
залежатиме від усталених ціннісно-моральних та ідеологічних 
норм суспільства. 

У моделі Р. Коллінгвуда фігурує поняття «внутрішня сто-
рона події», під якою автор розуміє лише те, що може бути опи-
сане в категорії мислення (мотиви, роздуми). Натомість під зов-
нішньою стороною події автор розуміє лише те, що стосуєтья «тіл 
та їх руху»31. У проекції на колективну пам’ять це може бути 
оприявнене в побудові теоретичної конструкції з сутнісними ха-
рактеристиками «внутрішня» й «зовнішня» сторони колективної 
пам’яті. Під «внутрішньою стороною пам’яті» пропонуємо розу-
міти процеси формування образів, їх інтерпретацію групами чи 
індивідами, осмислення існуючої «картинки» в певному контексті. 
Натомість «зовнішньою стороною» пам’яті є події, які відтво-
рюються в часовомому вимірі. Тобто домінантою «внутрішньої 
сторони пам’яті» виступає відповідь на питання «як?» від-
творється, а «зовнішньої» – «що?» відтворюється.  

Наступним кроком у цьому алгоритмі має бути пошук 
механізму ініціації – як здійснюється «зчеплення» минулого й 
теперішнього, минулого й майбутнього у вимірі колективної 
пам’яті. Й. Рюзен вводить поняття «темпоральна інтерсуб’єк-
тивність» – це зв’язок між людьми минулого і сучасними людьми, 
який перебуває на рівні змістовності практики їхнього життя. 
Надії, очікування і страхи в ланцюгу поколінь якоюсь мірою 
«передаються у спадок»32. У цьому ж проблемному полі артику-

                                                 
30 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен. – Львів: Літопис, 

2010. – С. 197. 
31 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Р. Дж. Коллингвуд; 

[пер. с англ.]. – М.: Наука, 1980. – С. 203.  
32 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення. / Й. Рюзен; [пер. з нім.                     

В. Кам’янець]. – Львів: Літопис, 2010. – С. 315. 
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льовано твердження Хосе Ортеги-і-Гасета: «Генерації постають 
одна з одної, тож нова стикається з формами, породженими по-
передньою. Таким чином для кожної генерації життя є процесом у 
двох вимірах. В одному з них життя одержує вже пережите 
попередньою генерацією – ідеї, поцінування, інституції тощо; в 
другому – пускається самопливом»33. 

Одна з парадигм цієї темпоральної інтерсуб’єктивності – це 
міжпоколіннєвий зв’язок культурної орієнтації. У термінах запро-
понованої гіпотези Й. Рюзен зауважує, що «минуле» – це не якийсь 
сталий фактаж, бо суб’єктивність людей, що діяли й стаждали в 
ньому, приводила його в часовий рух, який у ментальному зв’язку 
поколінь більших і менших колективів сягає аж до нас. Точніше, 
він сягає нашого єства, сягає глибин нашої суб’єктивності, про-
ходить крізь нас і сягає майбутнього, яке ми, визначаючи змісти, 
проектуємо для своєї діяльності34.  

Ідеться про комунікативну пам’ять, яка мало формалізована й 
виникає в інтерактивному контексті людських взаємин у повсякденні. 
Комунікативна пам’ять базується на звичаєвому досвіді індивідів і 
груп. Аналізуючи поняттєвий ряд пам’яті в працях Хальбвакса та 
Ассмана, російська дослідниця Ю. Арнаутова зауважує, що це радше 
усна традиція, своєрідний «живий спогад», який існує у вимірі трьох 
поколінь – діти-батьки-діди35. Комунікативна пам’ять нетривала 
(коротка) – охоплює лише 80-100 років, до того ж не має загально-
визнаних «пунктів фіксації», які пов’язують її з віддаленим минулим. 

Натомість культурна пам’ять формується віками (тривала 
(довга) пам’ять). Культурну пам’ять характеризує високий ступінь 
формалізації, й виникає вона в полі церемоніальної комунікації. 
«Пунктами фіксації» чи «об’єктивованими формами» культурної 
памяті Я. Ассман вважає «фігури спогадів»: тексти, зображення, 
монументальні будови, надписи тощо. При цьому культурна 

                                                 
33 Ортега-і-Гасет Х. Тема нашої доби / Х. Ортега-і-Гасет; [пер. з іспанськ. В. Бург-

гардта, В.Сахна, О. Товстенко] // Вибрані твори – К.: Основи, 1994. – С. 318-319. 
34 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен; [пер. з нім.                      

В. Кам’янець]. – Львів: Літопис, 2010. – С. 315–316. 
35 Арнаутова Ю. А. Культура воспоминания и история памяти / Ю. А. Арнаутова // 

История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени.– М.: 
Кругъ, 2006. – С.50. 
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пам’ять обов’язково пов’язана з соціальними групами, для яких 
вона слугує умовою самоідентифікації, зміцнює в них відчуття єд-
ності й власної своєрідності. Культурну пам’ять можна розглядати 
як узагальнюючу назву для всього «знання», яке скеровує пе-
реживання, дії, суспільну практику, повторюється та передається з 
покоління в покоління. Культурна пам’ять має (за Ассманом) 
«реконструктивний хараткер», тобто імпліковані в ній ціннісні ідеї, 
ступені релевантності, як і «знання про минуле», яке вона транс-
лює, безпосередньо пов’язані з актуальною для поточного моменту 
ситуацією в житті групи. У цій взаємодії виникає «соціальна 
мережа» взаємодії (пригадування якихось подій). Я. Ассман 
розглядає «комунікативну» пам’ять та «культурну» пам’ять як 
складові пам’яті колективної. 

Позиціонуючи майбутній вимір часової інтерсуб’єктив-
ності як «відкритий кінець у поєднанні минулого й сучасного», 
Й. Рюзен наголошує: «Це майбутнє настільки «дійсне», на-
скільки напрям передбаченого розвитку, спроектованого й за-
початкованого у своїх діях в ім’я ненароджених поколінь, ко-
респондує з «дійсним» поєднанням минулого й сучасного, які 
несуть у собі тягар досвіду минулого й живість сучасного 
життя»36. Дослідник постулює: «Історична пам’ять виконує 
умову доконечного дистанціювання з теперішнім, щоб одержати 
майбутнє як інноваційний шанс»37. Оперуючи категоріями 
«простору досвіду» та «горизонту очікувань» як засобами поста-
новки теми історичного часу38, Р.Козеллек стверджує, що «те-
перішнє та майбутнє перехрещуються між собою в існуючих 
нині досвіді та очікуваннях»39. 

Вальтер Бен’ямін окреслив спрямованість минулого в май-
бутнє у відомому формулюванні про те, що «нас очікувало». Ко-
ментуючи цей вислів, німецький дослідник Йорн Рюзен зауважив, 
                                                 

36 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен; [пер. з нім.                
В. Кам’янець]. – Львів: Літопис, 2010. – С. 288. 

37 Там само. – С. 330. 
38 Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / Р. Ко-

зеллек; [пер. з нім.]. – К.: Дух і літера, 2005. – С. 350–375.                  
39 Козеллек Р. Часові пласти.Дослідження з теорії історії / Р. Козеллек; [пер. з 

нім.] – К.: Дух і літера, 2006. – С. 360. 
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що з погляду теорії історії це означає, що в досвіді минулого зав-
жди є сподіване майбутнє.  

Таким чином, зміна часових перспектив спричиняє певні зру-
шення у сприйнятті або конфігуруванні складного соціального фе-
номену – колективної пам’яті. Усвідомлюємо, що пропонована 
наукова розвідка номінує дискусійну тональність порушеного 
питання. Потребує подальшого з’ясування та осмислення комплекс 
питань (зокрема: механізм взаємодії чи витіснення матричної 
форми пам’яті та новоутвореної; як відбувається процес фор-
мування матриці пам’яті, наскільки можна говорити про тяглість 
колективної пам’яті; які чинники впливають на забування чи 
реанімування її складових; що є фільтрами пам’яті; як відтворити 
початкову форму того, що пам’ятають, як діє пам’ять у певних 
контекстах та ін).  
 
 

Ярослав Калакура  
 

ІСТОРИЧНА І НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ: 
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ВИМІР 

 
Однією з відмітних рис новітньої української історіографії є 

підвищена зацікавленість дослідженням історичної та національної 
пам’яті, яка, акумулюючи і зберігаючи сукупний досвід нації, сти-
мулює, з одного боку, розвиток історичної науки, а з іншого, сама 
зазнає суттєвих змін під її впливом, набуваючи наукового характеру. 
Науковим вираженням, потужним носієм та камертоном історичної 
пам’яті народу виступає історіографія, системно підсумовуючи про-
цес апробації пам’яті у формі нарощування знань і віддзеркалення 
загальних тенденцій розвитку історичної науки, її реакції на виклики 
цивілізаційного поступу людства. Взаємодія національної та істо-
ричної пам’яті з історіографією особливо яскраво проявилася на межі 
другого і третього тисячоліть у так званому «повороті до пам’яті», 
продемонструвавши чимало новацій у цій царині, включаючи роз-
виток інтелектуальної та психоісторії, численні заклики постмодер-
ністів до розмежування історичної науки та історичної пам’яті, її 
індивідуалізації та персоналізації.  
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Історіографічні студії, безпосередньо присвячені проблемі 
історичної та національної пам’яті, лише започатковуються, але 
вже маємо декілька праць з цієї тематики. Йдеться, насамперед, 
про розлогу статтю І.Наумової40, яка містить найбільш повну 
бібліографію проблеми і виклад мозаїки визначень самого поняття 
«історична пам’ять». Варті уваги відповідний підрозділ дисертації 
Ю.Зерній41, а ще більшою мірою ґрунтовна монографія Л.Нагорної 
«Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії»42. Важливі підходи 
до спорідненості та взаємодії історичної пам’яті й історіографії 
викладені у глибоких за змістом статтях Л.Зашкільняка «Історична 
пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної 
історії»43 та І.Колесник «Історична пам’ять та історіографія: архетипи 
взаємодії»44. Історіографії проблеми історичної пам’яті різною мірою 
торкаються студії Л.Буряк, І.Гирича, Я.Грицака, Я.Дашкевича, 
А.Киридон, В.Кривошеї, І.Симоненка, В.Смолія, В.Солдатенка, 
О.Удода та ін.45. Низка дослідників історичної пам’яті, зокрема 

                                                 
40 Наумова І.Б. Проблеми історичної пам’яті в сучасних українських 

дослідженнях: дефініції, функції, конструкції // Державотворчі та цивілізаційні 
здобутки українського народу. Національна та історична пам’ять. – К., 2011. – 
Вип.1. – С.135–147. 

41 Зерній Ю.О. Ґенеза та сучасний зміст поняття історичної пам’яті // 
Стратегічні пріоритети. – 2006. – № 1. – С.32–39. 

42 Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 328 с. 

43 Зашкільняк Л.О. Історична пам'ять та історіографія як дослідницьке поле 
для інтелектуальної історії // Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. Зб. – 2006–2007. – Вип.15. – С. 855–862. 

44 Колесник І.І. Історична пам'ять та історіографія: архетипи взаємодії // 
Історія – Ментальність – Ідентичність. Вип.ІV. Історична пам'ять українців і 
поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині 
ХХІ століття. – Львів, 2011. – С.54–64. 

45 Киридон А.М. Концепт «історична пам’ять»: варіативність дефініювання // 
Україна– Європа–Світ.– Вип. 3. Серія: Історія. – 2009. – С.112–116; Кривошея В.В. 
Моделі пам’яті і державна політика пам’яті // Державотворчі та цивілізаційні здо-
бутки українського народу. Національна та історична пам’ять. – К., 2011. – Вип.1. – 
С.26–37; Симоненко І.М. Особливості структури історичної пам’яті українського 
народу та шляхи формування національного історичного наративу // Стратегічні 
пріоритети. – 2009. – №1. – С.51–61; Солдатенко В.Ф. Проблеми політики 
національної пам’яті та завдання її наукового забезпечення // Державотворчі та 
цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична пам’ять. – 
К., 2011. – Вип.1.– С. 7–25. 
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В.Артюх, В.Вашкевич, Д.Вєдєнєєв, В.Карлова, В.Масненко, В.По-
лянський, О.Трегуб, Л.Федик46 та ін. заторкнула й етнічні аспекти 
проблеми. Теоретико-методологічні засади дослідження і забезпе-
чення на практиці національної та історичної пам’яті викладені у 
змістовних статтях В.Солдатенка47. Питання міждисциплі-
нарного дослідження національної пам’яті в контексті україно-
знавства та її оборони від спотворень і фальсифікацій порушив й 
автор цієї статті48. 

Пропонована розвідка має за мету продовжити вже започатко-
ване узагальнення найбільш характерних для новітньої української 
історіографії підходів до з’ясування сутності історичної та національ-
ної пам’яті, їх типологізації, функцій, висловити деякі авторські 
роздуми щодо взаємодії народної пам’яті з історичною наукою та 
викласти низку міркувань стосовно міждисциплінарного дослідження 
історичної та національної пам’яті українського народу. 

Однією з примітних рис новітньої історіографії історичної та 
національної пам’яті є те, що поряд з академічними і вузівськими 

                                                 
46 Артюх В. Зміст поняття історична пам'ять на тлі українських реалій // 

http://soippo.-narod.ru/dokuments/konf_zhuk/artuh.dok; Вашкевич В. Історична пам'ять 
як функція історичної свідомості//Політичний менеджмент. – 2004. – №6. – С.23–31; 
Вєдєнєєв Д.В. Національна пам'ять та інформаційно-психологічні впливи глобалі-
зованого світу // Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу. 
Національна та історична пам’ять. – К., 2011. – Вип.1. – С.38–52; Карлова В.В. 
Особливості відновлення історичної пам’яті українського народу у контексті 
аналізу досвіду постсоціалістичних країн // Науковий вісник. – 2008. – Вип 1. / 
http:/zvukraine.lvsv.mobi/ ? p=3303/ ; Масненко В.В. Історична пам'ять як основа 
формування національної свідомості // УІЖ. – 2002.– №5. – С. 49–62; Трегуб О. 
Історична пам'ять як засіб мобілізації національної свідомості // Магістеріум. 
Політичні студії. – 2008. – Вип.31. – С.25–29.; Федик Л.Б. Національна пам'ять як засіб 
конструювання національної свідомості: на прикладі Галичини міжвоєнного періоду // 
Наукові праці істор. ф-ту Запорізького НУ. – 2011. – Вип. ХХХ. – С.232–236. 

47 Солдатенко В.Ф. Пам’ять. Історична пам’ять. Національна пам’ять // 
Українознавство. – 2011. – №2. – С.139–140; Солдатенко В.Ф. Проблеми політики 
національної пам’яті та завдання її наукового забезпечення // Державотворчі та 
цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична пам’ять. – 
К., 2011. – Вип.1.– С. 7–25. 

48 Калакура Я.С. Українознавство в обороні історичної пам’яті від фальси-
фікацій і спотворень // Фундатор сучасного українознавства: зб. наук. пр. 
ННДІУВІ. – К., 2011. – С.78–86; Калакура Я.С. Історична пам'ять // Науковий 
інструментарій українознавця. – К.: ННДІУВІ, 2012. – С.52–53. 
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істориками, науковцями Українського інституту національної 
пам’яті, Інституту стратегічних досліджень, Національного нау-
ково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії 
цю проблематику дедалі активніше досліджують представники 
інших галузей знань, зокрема етнології, етноісторії, етнополіто-
логії, етнодержавознавства, етнопсихології та ін., завдяки чому 
значно розширився горизонт уявлень про їх сутність, структуру, 
форми побутування, значення і т.д. Сучасна наука, трактуючи 
історичну і національну пам’ять як феномен історичної та націо-
нальної свідомості і ключовий критерій самоідентифікації нації, як 
основний компонент її культурно-духовної сфери, як спосіб успад-
кування, збереження і трансляції уявлень, знань, ціннісних оцінок 
визначальних для неї подій, явищ, процесів і постатей минулого, 
розглядає її у різних виявах як суспільний (загальнонаціональний), 
колективний, корпоративний та індивідуальний досвід само-
збереження і розвитку.  

Варто зазначити, що в новітній українській історіографії 
терміни «національна пам’ять» та «історична пам’ять» і не ототож-
нюються, і не протиставляються. Понад те, вони розглядаються 
здебільшого як синоніми, поєднані спільним поняття «пам’ять», що 
належить до найцінніших природних обдарувань людини і людства, 
завдяки якому фіксуються, запам’ятовуються, зберігаються, 
примножуються і передаються наступним поколінням найважливіші 
відомості про події, факти, постаті минулого. І все ж, деякі автори, 
зокрема В.Солдатенко49, поряд зі спільними ознаками виділяють 
певні відмінності між ними: національна пам’ять – це в першу чергу 
пам’ять про минуле українського етносу, української нації. Вона 
спрямована на утвердження української ідентичності, консолідацію 
українського суспільства, узгодження суперечливих підходів різних 
верств населення до оцінки тих чи інших явищ свого минулого. За 
параметрами запам’ятовування національна пам’ять має певну 
специфіку, оскільки включає дещо інший, часом ширший від чисто 
історичного діапазон уявлень і знань, формується не лише на 
раціональному та документальному, але й на чуттєвому, тобто 

                                                 
49 Солдатенко В.Ф. Пам’ять. Історична пам’ять. Національна пам’ять. – С.139–140. 
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емоційно-психологічному та морально-етичному рівнях. У її змісті 
більшу питому складають такі категорії, як етнічність, нація, 
ментальність, національні традиції, звичаї, обряди, а також 
культурні та світоглядні аспекти. Разом з тим, національна пам’ять 
українського народу включає пам’ять і про спільні сторінки історії 
з іншими етносами – литовцями, поляками, росіянами, угорцями, 
румунами, австрійцями, про їх підтримку і кривди. Згадаймо, як, 
наприклад, М.Костомаров виклав у «Законі Божому» згадку про 
поділ козацької України: «І бачуть ляцькі пани і московський цар, 
що нічого не зробить з Україною, і сказали поміж собою: не буде 
України ні тобі, ні мені, роздеремо її по половині, як її Дніпро 
розполовинив, лівий бік буде московському царю на поживу, а 
правий бік – польським панам на поталу»50.  

Дефініцію національної пам’яті більшість дослідників виводять 
із поняття історичної пам'яті, шукаючи і ньому етнічну складову і 
екстраполюючи його на етнонаціональні реалії. У цьому контексті 
варті уваги погляди Л.Нагорної, яка окреслює історичну пам’ять як 
«смисложиттєву цінність і своєрідну скарбницю інформації, що пере-
буває у повсякденному обігу і справляє помітний вплив на спря-
мування суспільних процесів та на ідентифікаційні практики»51. На 
думку дослідниці, цей феномен суспільної свідомості «входить як у 
сферу суспільної психології, так і в царину ідеології», включаючи в 
себе «матеріальні залишки минулого, відповідні образи, символи, 
міфи, ритуали, історіографічні уявлення»52. Етнічний чинник при-
сутній у визначенні історичної пам'яті Л.Зашкільняка, який трактує її 
як здатність людського розуму зберігати індивідуальний і колек-
тивний досвід міжлюдських взаємин і формувати на його підставі 
уявлення (національного – Я.К.) про історію і своє місце в ній53. 
Найбільш наближеним до визначення національної пам’яті може 
слугувати формулювання О.Антонюка, який, виводячи її з історичної, 
відносить цей феномен до найважливіших компонентів духовної 

                                                 
50 Захаров Є. Конфлікт пам’ятей // Критика. – 2007. – № 5. –С.35. 
51 Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. – С.14. 
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сфери етнічної спільноти, що дає змогу підтримувати безперервність 
еволюційного розвитку нації, спадкоємність історичного досвіду, 
передавати накопичене багатство етнонаціональних цінностей нас-
тупним поколінням54. 

Для осмислення тенденцій розвитку історичної та національної 
пам’яті українського народу важливе значення має з’ясування най-
більш поширених у його історії різноманітних моделей загальноук-
раїнської і регіональної пам’яті у просторовому і часовому вимірах.  
У літературі побутують такі категорії і поняття, як «пам’ять княжої 
доби», «козацька пам’ять», «культурна пам’ять», «православна 
пам’ять», «радянська модель пам’яті», «пострадянська модель», 
«націоналістична пам’ять», «теоретична модель пам’яті», «євро-
пейська модель пам’яті», «офіційна пам’ять», «правильна і непра-
вильна пам’ять» та інші. Більшість із цих моделей пов’язані з 
успадкуванням певних стереотипів, що прямо або опосередковано 
впливають на сучасне трактування характеру і стану національної 
пам’яті українського народу, яка, за образним висловлюванням 
Владислава Гриневича, має «гібридний» характер. Сказане сто-
сується й культурної пам’яті, хронологічні межі якої значно ширші 
національної, оскільки вона почала складатися ще до появи нації. 
До рубіжних віх культурної пам’яті дослідники відносять появу 
писемності, книгодрукування, епоху просвітництва, добу інформа-
тизації, а її ядром виступає культурна спадщина і духовні цінності, 
без чого неможлива модернізація суспільства55. З погляду ґенези 
історичної пам’яті цікавими є спостереження В.Кривошеї, який 
вважає, що європейські країни з погляду історичної ретроспективи 
пройшли дві основні моделі: етнічну та громадянську моделі 
пам’яті. Останню автор пов’язує з концепцією багатокультур-
ності56. Цілком очевидно, що діапазон історичної та національної 
                                                 

54 Антонюк О.В. Історична пам'ять // Етнократологічний словник. – К.:МАУП, 
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пам’яті українського народу по мірі формування громадянського 
суспільства і утвердження української політичної нації як грома-
дянської неминуче має збагачуватися відомостями з історії 
кримськотатарського народу, інших національних меншин, чиє 
історичне минуле і майбутнє невіддільні від їх побутування в ме-
жах сучасного ареалу України. Однак ці чинники, а також тен-
денція до полікультурності та глобалізації не повинні призводити 
до розмивання національної пам’яті, до відходу від наукових засад 
та ідеї україноцентризму. Історія вчить, що кожен народ, кожна 
нація творить, осмислює і зберігає насамперед свою пам’ять, яка 
виступає щитом для захисту етнічної самобутності, а нав’язування 
«чужої пам’яті» завдає великої шкоди і веде до девальвації 
національних цінностей.  

Варті уваги підходи дослідників до типологізації історичної 
та національної пам’яті, класифікації її на декілька видів: сус-
пільна, колективна, групова (корпоративна), індивідуальна зі збе-
реженням етнічного забарвлення кожного з них. Щодо типів 
пам’яті загалом, то журнал «Memory studies» називає їх понад 250. 
Якщо застосувати класифікацію історичної пам’яті, яку запропо-
нував В.Масненко, до національної, то можна було б виділити такі 
її різновиди: а) міфологічна або міфотворча – базована на міфах і 
легендах, яка нерідко конкурує з науковою; б) безпосередня або 
споглядальна, яка притаманна учасникам та свідкам подій;              
в) наукова, що ґрунтується на відомостях і оцінках, підтвердже-
них джерелами і доведених наукою; г) постійно відтворювана за 
допомогою наукової і навчальної літератури, ЗМІ, усної історії або 
міфологем, родинного виховання і власного життєвого досвіду57.  

Зазначені різновиди пам’яті стосуються як загальнонаціо-
нального рівня, так і регіонального або локального (регіональні 
ідентичності, етнічні меншини і групи), що особливо характерні 
для України, де, за словами Н.Яковенко, «функціонує декілька різ-
них за змістом канонів історичної пам’яті»58. При цьому дослід-
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ники звертають увагу на те, що одні ті самі події, явища, постаті 
по-різному відклалися та неоднаково інтерпретуються в націо-
нальній пам’яті українців, а це породжує відповідні конфлікти або 
й війни пам’яті59. Наприклад, битва під Полтавою 1709 р.: для 
одних – «велика драма», а для інших – «блискуча перемога», 
відповідно, гетьман Іван Мазепа – «герой» або «зрадник». Це саме 
стосується багатьох інших подій і постатей, зокрема, встановлення 
і політика радянського режиму в Україні, історії ОУН та УПА, 
Степана Бандери, Андрія Мельника, Романа Шухевича та ін. 

 Ретроспективний погляд дослідників на ґенезу національної 
пам’яті українського народу засвідчує, що на відміну від наукової 
інтерпретації минувшини, де домінують факти, що ґрунтуються зде-
більшого на писемних історичних джерелах, на наукових методах їх 
дослідження та пояснення, в національній пам’яті переважають об-
рази, символи, які створилися під впливом культурного середовища, 
усної історії, народної творчості, етнонаціональних, ментальних та 
емоційних чинників. І це природно, адже якщо заглибитись у витоки 
національної пам’яті, то вона невіддільна від етногенезу україн-
ського народу і формування традиційної культури, насамперед пов-
сякденної, його ментальності і фольклорної спадщини. Переважна 
більшість дослідників сходяться на тому, що національна пам’ять 
виступає не лише меморіальним спадком етнічного минулого, але й 
каталізатором сучасного розвитку українського суспільства, особ-
ливо на ментально-генетичному та культурно-духовному рівнях.  

 До кола підвищених зацікавлень науковців належать і пи-
тання змісту і функцій історичної та національної пам’яті, чинники 
і механізми її формування та ретрансляції, а також способи мані-
пуляції нею. У працях Ю.Зерній60 та інших авторів виокремлені 
поряд з головною – ідентифікативною – такі функції національної 
пам’яті, як пізнавальна, світоглядно-виховна, мобілізаційна, солі-
даризації, національної безпеки, легітимації та ін. Л.Нагорна до 
пріоритетних функцій відносить також і адаптивну, що дозволяє їй 
«формувати ціннісні орієнтири і таким способом впливати на сус-
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пільну атмосферу й поведінкові стереотипи»61. Завдяки цим та 
іншим функціям національна пам’ять не тільки складає духовний 
потенціал нації, акумулює інтелектуальне і емоційне відображення 
у свідомості подій і явищ минулого, але й здатна поставити свої 
надбання, набутий досвід і повчальні уроки на службу сьогодення і 
майбутнього. Отже, національна пам’ять спроможна мати будівничий 
та прогностичний характер, що надає їй особливої актуальності та 
ваги на сучасному етапі трансформації українського суспільства, яке 
ще до кінця не вийшло з-під впливу чужої пам’яті історії, не подолало 
успадковані міфи і стереотипи, моральні травми і кризові явища, але 
прагне реформуватися на засадах модернізації, демократії та ін-
теграції в координатах європейських цінностей. 

 Поряд з проблемою функцій дослідники з’ясовують механізми 
формування історичної пам’яті, шляхи наповнення її змісту. О.Анто-
нюк відносить до них такі чинники, як: а) соціальний досвід нації; б) ет-
нічний стереотип аксіологічного забарвлення; в) історична традиція, 
яка передається через спадкоємність поколінь; г) емоційний компо-
нент; д) історична наука62. Кожен із цих чинників впливає на відбір, ім-
плементацію і фіксацію в суспільній, груповій чи індивідуальній пам’я-
ті знакових для тієї чи іншої нації подій, фактів, явищ, постатей і т.д.  

Новітня історіографія надає важливого значення аналізу но-
сіїв національної пам’яті, з’ясуванню особливостей сучасних засо-
бів запам’ятовування і передачі відомостей і знань в умовах інфор-
маційного суспільства: роль у цьому родини, сім`ї, дошкільного 
виховання і шкільної освіти, інститутів вищої школи, науки, уста-
нов культури, бібліотек, музеїв, кіно, засобів масової інформації. 
Що ж стосується історіографії матеріальних носіїв національної 
пам’яті, то вона відносить до них усі різновиди історичних джерел, 
включаючи писемні, зображальні та речові пам’ятки (археологічні 
знахідки, предмети праці, побуту, зброї), а також самі місця істо-
ричної пам’яті та наукові праці. Ось чому колосальна роль у фор-
муванні національної пам’яті, в її очищенні від різного роду сте-
реотипів, спотворень і фальсифікацій належить джерелознавству та 
історіографії. В умовах інформаційного вибуху потік носіїв пам’яті 
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неухильно збільшується, зростає оперативність її донесення до 
суспільства. На це вказує А.Коник, аналізуючи вплив сучасного 
медіа-простору як на утвердження правди історії, так і на мані-
пуляції нею63. Усна і писана історія, підручники, фахові історики, 
учителі історії, краєзнавці – це лише один, хоча й домінуючий, із 
багатьох каналів продукування, зберігання і ретрансляції пам’яті. 
Крім нього є ще інші галузі науки, освіти і культури, засоби 
масової інформації, Інтернет і його соціальні мережі, а також кіно, 
театр, публіцистична, мемуарна та художня література, музика, об-
разотворче і монументальне мистецтво, архітектура, церква тощо, які 
відіграють не меншу, а часом і більшу роль у формуванні суспільної 
пам’яті. Тим не менше, між історичною пам’яттю та історіографією 
існує певна дистанція, подолати яку намагається наука. Має очевидну 
рацію Л.Нагорна, твердячи, що в просторі історичної пам’яті ключове 
місце залишається за професійним істориком, який має намагатися 
надати їй характеру наукового знання на основі достовірних джерел і 
добросовісної та неупередженої їх інтерпретації64. 

Низка авторів справедливо наголошує, що в умовах інфор-
маційного суспільства склалася і функціонує ціла індустрія пам’я-
ті, яка, окрім системи освіти, ЗМІ та Інтернету, включає музеї, 
архіви, меморіали, заповідники тощо. Саме вона покликана спів-
працювати з наукою, служити формуванню колективної пам’яті на 
засадах правди і об’єктивності, але, на жаль, нерідко використо-
вується для маніпуляції суспільною свідомістю, відображення по-
дій і постатей у спотвореному або викривленому дзеркалі. Л.На-
горна, аналізуючи сучасний інформаційний простір у контексті 
історичної пам’яті, застерігає ЗМІ від спроб сприймати історію як 
комерційний продукт, що веде до знецінювання знань, заміни 
професійного історика політтехнологом 65. Інформація, отримана з 
різного роду телевізійних шоу, проникає і в міжособове спіл-
кування, яке нерідко спотворює комунікативну пам’ять, оскільки 

                                                 
63 Колесник І.І. Історична пам’ять та історіографія: архетипи взаємодії // 

Історія – Ментальність – Ідентичність. Вип.ІV. Історична пам'ять українців і 
поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині 
ХХІ століття. – Львів, 2011. –С.19–160 

64 Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. – С. 157, 175. 
65 Там само. – С. 222–223. 
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базується переважно на вторинних, часто не перевірених джерелах, 
переказах, спогадах, чутках, а вони, як відомо, найбільше хибують 
на суб’єктивізм і недостовірність. 

Можна солідаризуватися з думкою Мирослава Мариновича, 
висловлену у доповіді «Історична пам’ять і моральні виклики сус-
пільства» на науково-практичній конференції у Вінниці у травні 
2011 р., про те, що навіть відверта брехня, безконечно повто-
рювана, здатна пустити коріння і прорости в суспільній свідомості. 
У цьому зв’язку окремого розгляду заслуговує роль історіографії в 
осмисленні процесу продукування уявлень і знань про минуле 
нації, про рубіжні події та знакові особистості, співвідношення 
об’єктивного і суб’єктивного в їх відображенні у суспільній сві-
домості, а відтак і інтерпретації та поясненні в наукових працях, у 
навчальній літературі. Видається неприпустимим, що в багатьох 
школах, вищих навчальних закладах викладання історії, вклю-
чаючи й українську, ведеться без належного врахування націо-
нальних інтересів, дотримання державного стандарту, за різними 
навчальними програмами, на основі сумнівних регіональних під-
ручників, створених на догоду тим чи іншим політичним силам або 
й зарубіжних замовників. 

Нерідко запитують, чому так багато міфів у історичній та 
національній пам’яті? Відповідь на це питання шукав ще Геродот, 
розглядаючи міф як «прикрашену історичну подію». Історія почи-
налася з міфологічної свідомості, зароджувалась на ґрунті легенд, 
оповідань, дум, пісень, билин, у епіцентрі яких лежить ідея «битви 
добра зі злом», «справедливості із кривдою». Ця традиція не пере-
ривалася після появи писемності, книгодрукування, сучасних ком-
п’ютерно-інформаційних технологій. Міфотворчість всіляко заохо-
чувалась і отримувала державну підтримку з боку імперського та 
тоталітарного режимів у Росії та в СРСР, вона не перестала під-
живлюватися певними політичними і фінансовими силами і в су-
часних умовах, намагаючись стерти частину правди, витравити з 
пам’яті цілі пласти національної історії, її драматичні сторінки.  

Виникає питання: як протидіяти міфотворчості і чи треба це 
робити? Безумовно треба, і шлях тут тільки один: послідовно від-
стоювати правду, не піддаватися кон’юнктурі, залишатися на 
ґрунті фактів і достовірних джерел, рішуче спростовувати і вик-
ривати будь-які фальсифікації та спотворення. Як засвідчує прак-
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тика, викривлене уявлення про минуле нації, множинність оцінок 
одних і тих самих фактів, подій і постатей неминуче продукує 
контроверсійність і множинну ідентичність. Разом з тим, як твер-
дить Я.Грицак, національний міф відіграє важливу роль у 
націотворчому процесі, творенні колективної національної іден-
тичності66, оскільки українці мають позбутися комплексу меншо-
вартості, синдрому уярмлення, плачу, печалі, завданих кривд, заз-
наних поразок, зробити моральною опорою суспільства оптимізм і 
впевненість у майбутньому України. 

Політика пам’яті – найбільш гостра і актуальна проблема 
міждисциплінарного характеру, якої тією чи іншою мірою тор-
кається ціла низка науковців67. Тут проглядаються декілька підхо-
дів до стратегії пам’яті у минулій і сучасній практиці, які, за образ-
ним визначенням Я.Грицака, можна звести до наступних: 1) при-
мусове нав’язування певної версії пам’яті та забуття; 2) відсутність 
стратегії пам’яті або байдуже ставлення до історичного минулого; 
3) ігнорування війн у сфері суспільної пам’яті; 4) мовчазна згода 
ворогуючих сторін як прихильників різних версій розуміння істо-
ричного минулого в інтересах збереження цілісності країни68. Од-
нак еклектика цих підходів видається недоречною. Політика націо-
нальної пам’яті Української держави найбільш чітко викладена, на 

                                                 
66 Грицак Я. Життя, смерть та інші неприємності – К.: Грані-Т, 2008. – С.13. 
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ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012; Солдатенко В.Ф. Проблеми політики 
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К., 2011. – Вип.1.– С. 7–25; Шаповал Ю. Політика пам’яті в сучасній Україні / 
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нашу думку, у статті Д.Вєдєнєєва. Йдеться про цілеспрямовані, 
унормовані з конституційно-правового погляду, науково обґрунто-
вані зусилля держави й суспільства, спрямовані на виявлення, збе-
реження, утвердження у суспільній свідомості пам’яті про най-
більш значущі для відтворення і життєдіяльності політичної нації 
події та процеси (від себе додав би – постаті) минулого в інте-
ресах суверенного державотворення й цивілізаційного поступу69. 
Політика пам’яті – це прерогатива держави, оскільки саме вона чи 
не найбільше зацікавлена в неухильному збереженні своєї незалеж-
ності, цілісності, соборності, в консолідації і стабільності сус-
пільства, в запобіганні конфліктів, а все це неможливо досягти без 
діалогу носіїв пам’яті, вироблення «неконфліктної моделі» пам’яті, 
певного балансу поглядів. Як справедливо зазначає В. Артюх, 
якщо ці завдання не вирішуватиме Українська держава, то за істо-
ричну свідомість українців боротимуться чужі держави, нав’язу-
ючи їм свою політику і свої моделі пам’яті. Одним з таких загроз-
ливих проектів утвердження чужої пам’яті в Україні може слу-
гувати агресивна концепція так званого «Русского мира», яка ак-
тивно нав’язується ідеологами Московського патріархату право-
славної церкви за підтримки владних структур РФ70.  

 Підводячи підсумок розгляду проблеми історичної та на-
ціональної пам’яті в контексті новітньої української історіографії, 
можна дійти висновків і висловити деякі міркування щодо по-
дальших студій. По-перше, зусиллями наукових колективів і ок-
ремих дослідників визначено концептуальні параметри сутності 
національної пам’яті, її співвідношення з історичною та зв’язок з 
історіографією. Найбільш вагомий внесок у опрацювання теоре-
тичних засад історичної та національної пам’яті, її співвідношення 
з науковою історією, вироблення і реалізації сучасної стратегії 
пам’яті належить Ларисі Панасівні Нагорній71. В узагальненому 
вигляді національна пам’ять трактується як усвідомлений і 
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безперервний процес (підк. – Я.К.) відбору, запам’ятовування, 
збереження і передачі наступним поколінням уявлень, знань і 
ціннісних оцінок знакових фактів, подій і постатей історії, які 
справили помітний влив на становлення, розвиток і самоіден-
тифікацію нації та складають культурне середовище і духовну 
скарбницю її суспільного досвіду. Системоутворюючим інтелек-
туальним ядром національної пам’яті виступає національна істо-
ріографія, яка покликана на основі джерельних свідчень інтегру-
ватися в єдиний український історичний наратив історії титульного 
етносу, національних меншин і етнічних груп, для яких Україна 
асоціюється як природний і омріяний життєвий простір. По-друге, 
окреслені підходи до з’ясування особливостей тисячолітньої історії 
формування та функціонування національної пам’яті українського на-
роду, починаючи із княжих і козацько-гетьманських часів та завер-
шуючи її сучасною моделлю, до аналізу її мобілізуючої ролі на різних 
етапах української історії. По-третє, опрацьовано деякі теоретичні, 
методологічні та практичні аспекти державної політики національної 
пам’яті, її зв’язок з мовним законодавством, визначено пріоритети їх 
реалізації в умовах трансформації і демократизації українського сус-
пільства, глобалізації та інформатизації суспільства. 

 Серед назрілих завдань істориків та представників суміжних 
галузей науки першочерговим видається об’єднання і зосереджен-
ня їх зусиль для осучаснення та удосконалення моделі націо-
нальної пам’яті українського народу, інтеграції її сегментів з ура-
хуванням власного загальнонаціонального, регіонального та євро-
пейського досвіду, для розроблення і утвердження такої політики 
пам’яті, яка б, з одного боку, повніше сприяла поглибленню ук-
раїнської ідентичності у межах усіх регіонів України і зарубіжного 
українства на засадах національної ідеї, гармонізації суспільства, 
досягнення солідарності українського громадянства і якомога біль-
шого консенсусу поглядів на модернізацію суспільства, якнай-
швидшому виходу з тотальної кризи, а з іншого, вела б до консо-
лідації української спільноти і зміцнення цілісності держави, під-
вищення її міжнародного авторитету. На часі є дослідження змісту 
і особливостей продукування і фільтрації національної пам’яті на 
різних етапах української історії, починаючи з княжої та козацько-
гетьманської доби і завершуючи сьогоденням України і світу. 
Потребує поглибленого вивчення внесок в історичну пам’ять 
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мислителів Київської Русі і Галицько-Волинської держави, ко-
зацько-старшинських літописців, українських просвітителів і буди-
телів ХVІІІ–ХІХ ст., зокрема, Михайла Максимовича, Тараса Шев-
ченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Драгоманова, Воло-
димира Антоновича, будівничих української державності Михайла 
Грушевського, Симона Петлюри, Володимира Винниченка, Павла 
Скоропадського, Євгена Петрушевича та ін. Дуже важливо опра-
цювати критерії відбору тих історичних подій та постатей, які 
мають посісти особливе місце в пантеоні національній пам’яті. 
Світовий досвід засвідчує, що досягнення більш-менш однакових 
підходів до національної пам’яті, досягнення її цілісності, забез-
печення культури і етики можливе не стільки шляхом уніфікації, 
скільки через визнання багатоманітності за підтримки об’єдну-
ючого стержня. Ось чому гаслом для українців могло б стати: «Від 
розмаїття минулого – до консолідації та єдності у сучасному і 
майбутньому українського суспільства». Цілком поділяємо думку 
Л.Нагорної про те, що історична пам’ять – це дороговказ, що 
допомагає зберігати оптимізм і віру в кінцеву перемогу добра над 
злом72, у торжество української справи. 

 
 

Валентин Бушанський  
 

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ:  
ПОНЯТТЯ І ФЕНОМЕНОЛОГІЯ  

 
Вінстон Сміт – персонаж роману «1984» Джорджа Орвелла – 

засумнівався у правдивості офіційної історії своєї країни. Забрівши до 
робітничого кварталу Лондона, він запримітив старого, років вісім-
десят, котрий простував до пивниці. Цей старий мусить добре пам’я-
тати капіталізм, подумав Сміт, адже застав революцію вже зрілим 
чоловіком, він – живий зв’язок із минулим. Від кого ж іще, як не від 
нього, можна довідатися про колишнє життя?  

Ви значно старші за мене, – мовив Сміт, пригощаючи ста-
рого пивом, – на вашому віку сталося чимало змін. А чи правда?.. – 
цікавиться Сміт і розпитує про економічну експлуатацію, жахливі 
                                                 

72 Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. – С. 318. 
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умови життя, соціальне приниження, особливий статус пред-
ставників панівного класу, отих лордів, що роз’їжджали вулицями 
в шикарних автомобілях, нап’явши на голови химерні циліндри. 
Старий глянув блакитними очима на обшарпані стіни пивниці, 
потім на затертий шинквас і двері вбиральні, ніби в обстановці 
цього закладу намагався роздивитися зміни, котрі приніс час… 
Багато цікавого довідався Вінстон Сміт про дореволюційну добу: 
як промовець у Гайд-парку обізвав лейбористів «лакеями», так і 
сказав, «лакеї буржуазії!», наголосив старий, посміхнувшись і 
хильнувши пива; як старий (коли ще не був старим, а двадця-
тилітнім парубком) штовхнув якось посеред тротуару п’яного доб-
родія в чорнім пальті та циліндрі, получив од того в морду й мало 
не трафив під автобус; і як, років п’ятдесят тому, йдучи на похорон 
своєї невістки, і сам надягав циліндр (звісно, брав на прокат).  

Засмутився Вінстон Сміт од цих розповідей і подумав, що 
цілком імовірно, офіційна історія країни і не геть фальшива, а мож-
ливо, і геть не фальшива. А пам’ять старого – «звалисько дрібних 
деталей». І відчай пройняв Вінстона Сміта. Свідки старого світу не 
спроможні зіставити епохи, збагнув Сміт. Вони пам’ятають безліч 
непотрібних фатів: сварку зі співробітником, пошуки велоси-
педного насоса, що кудись запропастився, вираз обличчя давно по-
мерлої сестри, вир пилу вітряного ранку сімдесят років тому, але 
те, що справді важливе, – поза їхнім кругозором. Вони подібні до 
мурахи, яка бачить дрібне, але не бачить велике. 

Нині тема «історичної пам’яті» вельми популярна. Але, якщо 
розвивати орвеллівську метафору, то «історична пам’ять» – це 
спогад мурахи про зустріч зі слоном.  

«Історична пам’ять» і суміжні поняття 
Поняття «історична пам’ять» відносно нове в українській 

гуманітаристиці. Саме тому в багатьох наукових студіях (не ка-
жучи вже про публіцистику та політичну риторику) це поняття 
вживається достоту довільно, зазвичай як синонім до понять «на-
ціональна свідомість», «історичні уявлення», «колективна пам’ять» 
тощо. Рецепція українськими дослідниками західної соціальної 
філософії й історіографії сприяла запозиченню цього поняття і 
методології його застосування. Але справжній ажіотаж довкола 
історичної пам’яті настав із початком в Україні «історичних війн». 
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На війні ж, як відомо, всі засоби згодяться (а некоректний вжиток 
поняття, то це – взагалі дріб’язкова річ).  

Отже. Не зайвим є окреслити вжиток поняття «історична 
пам’ять». Доцільно також, аби виокремити питоме значення по-
няття, зіставити його з суміжними. Саме в такий спосіб, шляхом 
вибудови поняттєвої матриці, і до снаги виявити, що, власне, ми 
маємо на увазі, кажучи про «історичну пам’ять». Та чи вдасться в 
підсумку дійти точної дефініції «історичної пам’яті»? Згідно з мір-
куванням польського філософа Владіслава Татаркєвіча, поняття, 
якими послуговуються гуманітарні науки, – посутньо «відкриті». 
Визначеність властива лише поняттям логіки та математики. Нео-
кантіанство прагнуло надати філософії суто наукової точності. І 
реалізацію цієї мети вбачало в конкретизації понять. Однак, зреш-
тою, забрело в такі хащі, в яких зустрілось і поріднилося зі схо-
ластикою. Тож Людвіґ Віттґенштайн (чи то жартома, чи то сер-
йозно) мусив визнати: уточнення будь-якого поняття є справою 
нескінченою, а отже – й безглуздою. Та попри усвідомлення необ-
хідності певного іронічного агностицизму, завважимо, що фор-
мулювання максимально точної дефініції поняття «історична 
пам’ять» є необхідним завданням.  

Однією з найпомітніших праць, присвячених історичній пам’я-
ті, є книга українсько-канадського історика Сергія Єкельчика «Імпе-
рія пам’яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній 
уяві». Ця написана англійською мовою книга спершу була опуб-
лікована в Торонто (2004-й рік). І лише в 2008-у дійшла в перекладі 
до українського читача. Завдяки такій віддаленості від «історичних 
війн» в Україні ця книга є зразком дослідження, в якому поняття 
«історична пам’ять» використовується суто нейтрально.  

Уже в передмові автор пише про суму понять, які розкри-
вають дискурс історичної пам’яті. Насамперед – це модер-
ністський дискурс становлення націй і дискурс постколоніальних 
студій. Кажучи про модерністських дискурс «уявленості» націй, 
Єкельчик відзначає, що творення націй ніколи не починалося з 
чистого аркуша. «Інтелектуали ХІХ і ХХ століть мали обмежений 
культурний простір для соціальної інженерії: вони вживали 
наративи, об’єкти та образи, які вже асоціювалися з певними по-
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няттями чи емоціями»73. Отже, згідно зі слушним міркуванням 
Єкельчика, нація є «дискурсивним» поняттям, але начало цього 
дискурсу вельми глибоко заховане в історії культури, отже, і сам 
«дискурс» нації є визначеним наративами та традиціями колективної 
пам’яті домодерної епохи. Скажімо, «дискурс» української нації 
об’єктивно ґрунтувався на літературі козацьких канцеляристів.  

У свою чергу, саме за посередництва методології пост-
колоніальних студій, вважає Єкельчик, до снаги виявити со-
ціальну та світоглядну позицію творців дискурсу української 
національної пам’яті, зокрема в сталінську добу. «У багатьох 
сенсах, – пише Єкельчик, – тогочасні українські культурні 
діячі поводилися як класичні місцеві еліти, котрі визначали 
свою відмінність і захищали свою культурну сферу, не ки-
даючи виклик імперії (а насправді обґрунтовуючи самй ім-
перське домінування)»74. Продовжуючи міркування Єкельчика, 
відзначимо, що історична пам’ять так чи так відображається в 
словах, є наративом, що об’єктивно зумовлює існування цін-
нісної ієрархії, відображеної в естетичному каноні.  

Конкретизуючи поняття «історична пам’ять», Єкельчик тра-
диційно посилається на праці Моріса Гальбвакса, П’єра Нора та 
Йосефа Єрушалмі. Саме від Гальбвакса Єкельчик бере розрізнення 
понять «історія» та «колективна пам’ять» (традиція): історія 
розпочинається там, де втрачається традиція. Необхідно акценту-
вати й таку тезу Гальбвакса: колективна пам’ять багатоголоса, 
історія – монологічна.  

Тотожна інтерпретаційна схема спостерігається й у запро-
понованому П’єром Нора дослідженні «місць пам’ятні»: атрибути 
колективної пам’яті певних соціальних груп (наприклад, феодальні 
замки та міські ратуші), зрештою, трансформуються в загально-
національну систему символів. («Минають дні, минають ночі» і на-
щадки буржуа милуються похмурими вежами, що були ненависні 
їхнім пращурам.) Згідно з Єрушалмі, цей процес відбувається 
інституційно, «під тиском модерних історичних репрезентацій».  
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Разом із тим Єкельчик відзначає, що в трактуванні «колек-
тивної пам’яті» серед дослідників немає одностайності. Утім і самй 
поняття «історична пам’ять», на думку Єкельчика, «важко під-
дається систематизації, вислизає від неї». Характеризуючи погляди 
П’єра Нора та Йосефа Єрушалмі, Єкельчик вказує, що дослідники 
ототожнюють як колективну й історичну пам’ять («наші знання 
про минуле»), так і «соціальну пам’ять прожитого нами досвіду». 
Хибою теорії Нора та Єрушалмі, на думку дослідника, є ігно-
рування питання про «засвоєння історичної пам’яті індивідом». Бо 
ж «індивідуальна практика пам’яті, яка формує приватні спогади у 
рамках сучасного публічного знання про минуле, – це також 
момент визначення себе самого, адже усвідомлення історії формує 
основу модерної національної ідентичності»75. Отже, відзначає 
Єкельчик, евристичність має й поняття «історична свідомість», 
потрактоване в дослідженнях Еймосама Франкенштайна та Сьюзен 
Крейн як «бажання індивідів зрозуміти свій досвід історично».  

Політолог Лариса Нагорна, зіставляючи поняття «історична сві-
домість» й «історична пам’ять», вказує, що вони часто помилково 
ототожнюються. Перше поняття є ширшим, а сама історична сві-
домість – системнішою та впорядкованішою, оскільки являє собою 
інституційно визначений досвід історичного мислення. «Історична 
свідомість, – пише Нагорна, – перебуває на вищому щаблі – вона є 
опосередкованим результатом ціннісно-психологічного впливу знан-
ня на систему світобачення, емоції, мотивації, поведінкові стереоти-
пи»76. Історична ж пам’ять натомість – утворення спонтанне, під-
живлене зазвичай зусиллями політиків і публіцистів.  

Отже, ми маємо такі ключові поняття: 1) «історія» – модерне 
трактування становлення «дискурсивної» нації. Історія посутньо є 
монологічною й підпорядкованою телеологічній логіці: виникнення 
нації є закономірним й об’єктивно неминучим; 2) «колективна 
пам’ять» – традиційні практики (ритуали) та наративи (оповістки, 
легенди) певних соціальних груп. Колективна пам’ять є гомогенною й 
формується в процесі безпосередньої комунікації з носіями досвіду; 
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3) «історичне уявлення» – довільне трактування історії та наративів 
колективної пам’яті; 4) «історична свідомість» – уявлення суб’єкта 
про канонізовану історію, котре приймається ним як основа його 
національної самоідентифікації; 5) «соціальний досвід» – трактування 
соціальних подій, властиве їхнім безпосереднім учасникам.  

Як бачимо, поняття «історична пам’ять» близьке за змістом 
до поняття «історична свідомість», як її трактують Еймосам Фран-
кенштайн, Сьюзен Крейн, Лариса Нагорна. Відмінність насамперед 
у тім, що «історична свідомість» ґрунтується на суб’єктивно 
прийнятому дискурсі національної історії. І прийняття це посутньо 
є некритичним і догматичним. Натомість «історична пам’ять» мо-
же мати предметом «колективну пам’ять» або «пам’ять соціальну», 
формуючи в такий спосіб ревізіоністський дискурс нації.  

Отже, 6) «історична пам’ять» – усвідомлення актуальних для 
суб’єкта аспектів історичного дискурсу або колективної пам’яті, 
котре є основою або трансформації усталеного історичного дис-
курсу (засадничого для історичної свідомості), або формування но-
вого дискурсу національної історії.  

Зазначимо, що слово «пам’ять» у цьому понятті має не пси-
хологічне, а філософське значення – інтеріоризація сенсу, прий-
няття його як актуального і визначального для діяльності суб’єкта. 
Історичної пам’яті в її буквальному сенсі, звісно, не існує. 
Спогади, наприклад, учасників Другої світової війни – це не істо-
рична пам’ять у точному значенні поняття, це – наратив їхнього 
соціального досвіду. Інша справа, що коли соціальний досвід 
участі в Другій світовій війні піддається суб’єктом трансформації 
згідно з нормативним дискурсом історії цієї війни, то такий 
наратив уже являтиме собою прояв історичної свідомості. Коли ж 
такий наратив вступатиме в дискурсивне протистояння з іншим 
альтернативним трактуванням історії Другої світової, то наратив 
набуватиме рис історичної пам’яті, хоча може таким і не бути, бо 
одне нормативне трактування історії може лише стикатися з іншим 
не менш нормативним. Показовий приклад – «страсті» довкола 
постаті Степана Бандери. Особи, для яких Степан Бандера є анти-
героєм із великої літери, зазвичай лише захищають власну со-
ціально-політичну ідентичність, котра визначена їхньою історич-
ною свідомістю, сформованою радянським нормативним дискур-
сом історії «Великої Вітчизняної війни». І до постаті історично-
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реального Степана Бандери їм, загалом, байдуже. І поготів, якби 
стало відомо, що ніякого Бандери і не було, що це лише вправна 
містифікація, то вони засмутилися б і обурились, бо ненависть до 
Бандери – це атрибут чистоти їхньої ідентичності.  

Отже, слушно стверджувати, що історична пам’ять завжди 
конфліктна. Вона емоційно та міфологічно загострена. Вона може 
вбиратись у шати політичного й історичного нігілізму. Але цей 
нігілізм – своєрідна провокативна теза, що спонукає до заперечення. 
Історичної пам’яті – це спроба руйнації усталеного дискурсу з 
метою вибудови нового нормативної дискурсу. Суб’єкт, який 
артикулює наратив історичної пам’яті (наголосімо, що це – зазвичай 
нове бачення історії), – мимоволі вступає в конфлікт із носіями 
нормативної історичної свідомості. Коли Тарас Шевченко називає 
«ясновельможних гетьманів» – «грязь Москви, варшавське сміття», 
він частково заперечує й нормативний дискурс російської історії, й 
колективну пам’ять нащадків козацької старшини.  

Рух від нігілізму до соціального конфлікту, а в рамках со-
ціального конфлікту до ствердження нової дискурсивної норматив-
ності – це необхідні віхи розгортання історичної пам’яті. Справжньою 
енергетикою цього руху є етика. Історична пам’ять посутньо – 
етична, оскільки слугує легітимації. Історична ж свідомість натомість 
(якщо дотримуватися усталеного у філософії розрізнення понять 
«етика» та «мораль») – посутньо моралістична, оскільки спрямована 
на збереження ключових когнітивних стереотипів.  

Згадаймо дві Шевченкові поеми – «Катерина» та «Гайдамаки». 
Літні батьки виганяють із дому єдину свою доньку-покритку. Яка 
доля чекає це літнє подружжя? – самотність, неміч і безпомічність. 
Яка доля чекає Катерину? – відомо. Використавши образ Сергія 
Жадана, скажемо, що тіло її коливатиметься в мутній воді разом і 
водоростями. І поема ця трагічна не тому, що сумна. (Сум не є 
достатньою передумовою для трагедії.) Ця поема трагічна, бо глибоко 
етична. Любов батьків до власної доньки (їхній етичний обов’язок і 
потреба любити) вступає в суперечність із їхнім соціальним 
обов’язком – нетерпимо ставитися до аморальності. І виходу з цієї 
етичної суперечності – немає. Розгорнімо «Гайдамаки», хресто-
матійний фрагмент – убивство Ґонтою своїх дітей. І сумно, і весело 
читати цей епізод! І «напорюємося» ми на Шевченкові рядки, як на 
етичні апорії, здолати які м’якоттю власного живота – неможливо.  
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Шевченко – незручний письменник. Він високо стоїть на 
своїм постаменті. Але коли сходить із нього й прогулюється 
бульваром свого імені, то мова й учинки його (як фантазує Сергій 
Жадан) – «не вельми чемні».  

Коли почалася війна – Вінстон Сміт цього не знав. Зда-
валося, війна йшла завжди. Але він добре пам’ятав, що лише чо-
тири роки тому його країна (Євразія) уклала союз із Океанією, а до 
того воювала проти неї, маючи союзником Остазію. А тепер усе 
перемінилося. І в усіх архівах, на всіх сторінках газет і книг з іс-
торії написано: Євразія завжди воювала з Остазією, мир з 
Океанією був завжди. Вінстон відчував, що його пам’ять – це 
останній сховок історичної правди. І пам’ять ця дошкуляла йому. 
Сидячи у своєму робочому закапелку, ковтаючи в їдальні смердючий 
джин «Перемога», йдучи вулицями крізь вихори пилу, роблячи з 
усією країною фізичні вправи перед телекраном, він почувався – 
зрадником і чужинцем. Потрібне було лише одне зусилля волі: 
забути, що чотири роки тому не було ніякої війни з Океанією, і 
зробити висновок: оскільки війна таки була, то Євразія воювала з 
Остазією. Потрібна була дрібниця. Хіба мало речей він забув на 
своєму віку? Забув навіть обличчя матері. Це так просто – розпилити 
спогад. Але (і Вінстон розумів це) Міністерство любові швидше 
розпилить його тіло, аніж він зможе розпилити власну пам’ять.  

Генеалогія історичної пам’яті 
Як виникає історична свідомість – зрозуміло. Школа, уні-

верситет, ЗМІ, політичні ритуали, мистецтво – формують, за 
виловом П’єра Нора, «місця пам’яті». Кожна історична пам’ять 
претендує на те, щоб стати історичною свідомістю – альтер-
нативою того історичного дискурсу, проти якого вона повстає. Але 
як виникає «історична пам’ять»? Що провокує її зародження? Ка-
жуть, Усесвіт виник унаслідок Великого вибуху. От я й запитую 
про іскру. Що то за іскра, котра спричиняє вибух історичної 
пам’яті й зародження галактик історичної свідомості? Я написав, 
що історична пам’ять нігілістична, конфліктна й етично-норма-
тивна; і що етика є рушієм розгортання історичної пам’яті. Певен, 
що відповідь на питання про зародження історичної пам’яті мож-
лива лише шляхом віднаходження конфлікту, який спричиняє 
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неприйняття соціальних реалій, легітимаційного дискурсу і відпо-
відно, – пошуки соціальних і легітимаційних альтернатив.  

Звернімося до української минувшини. Історик Наталя 
Яковенко, проаналізувавши «літературу канцеляристів» (тексти 
Григорія Грабянки, Пилипа Орлика та Самійла Величка), звер-
тає увагу на майже тотожні дискурсивні форми, за допомогою 
яких автори відображають події козацької революції, наступної 
Руїни та виступу Івана Мазепи проти Петра І. Зокрема, Яко-
венко пише: «Доходячи до сакраментального пункту – обґрун-
тування законності козацького повстання проти короля-пома-
заника, Грабянка апелює до релігійних кривд ("ляхи заборонили 
православну віру"), Орлик – до захисту "православної віри, прав 
і вольностей", Величко – до лицарського "права на опір"»77. У свою 
чергу, як пише Яковенко, Пилип Орлик удається до цієї самої аргу-
ментації («право на опір»), витлумачуючи у «Виводі прав України» 
та «Маніфесті до європейських держав» законність власних дій і дій 
Івана Мазепи щодо Петра І: «козаки, – пише Орлик, – мають за со-
бою право людське й природне, одним із головних принципів кот-
рого є: народ завжди має право протестувати проти гніту і привер-
нути уживання своїх стародавніх прав»78. «Право на опір», за яке 
йдеться в Орлика та Величка, – це, наголошує Яковенко, «не-
вилучний елемент середньовічного рицарського права», своєрідного 
договору, який укладають сюзерен і васал: перший бере на себе 
обов’язок «опіки», другий – служби. Невиконання ж обов’язку 
«опіки» дає васалу «право на опір». Саме ця логіка рицарського 
права (хрестоматійна для Середніх віків) і використовується авто-
рами-канцеляристами. Зазначимо також, що саме ця логіка, пере-
несена з рицарського права до теорії суспільного договору, була й 
формою легітимації війни за незалежність США та Великої Фран-
цузької буржуазної революції.  

Релігійні «кривди» та «кривди козацькому народу» – ось 
каталізатор конфлікту. Звернімо увагу й на те, що Богдан Хмель-
                                                 

77 Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 3-тє 
вид., перероблене та розшир. – К.: Критика, 2006. – С. 440.  

78 Цит. за: Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної 
України. – С. 441.  
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ницький, прагнучи залучити до повстання не лише представників 
козацької верстви, а й посполитих, також апелює до релігійних по-
чуттів, тих-таки «кривд» віри. Годі й казати, що для Середньовіччя 
(і не лише для Середньовіччя) релігійні почуття – це вельми важ-
ливий складник ідентичності. І цілковите блюзнірство – ставити 
питання про масштаби «кривд». Дошукуватися, а чи були кривди 
(з соціологічного погляду)? Або ж з’ясовувати витоки «дискурсу 
кривд». Та й непотрібне це завдання. Бо «кривди» чи, кажучи 
сучасною мовою, «травми» – це переживання, ментальний фено-
мен, який не піддається кількісному вимірюванню.  

Чому релігійні війни такі жахливі? Чому настільки сповнені 
фанатизму? Адже християнство заповідає: возлюби, не вбий, підстав 
другу щоку? Справа в самій специфіці віри. Віра ірраціональна.                   
І як ірраціональний символ вона зумовлює поведінковий ригоризм і 
мисленнєвий догматизм. Зазіхання на догмати та форми нор-
мативної ірраціональної поведінки завжди викликає лише одну 
реакцію – агресію. Чому? А тому, що в інший спосіб неможливо 
захистити ані догмати, ані ірраціонально прийняті поведінкові 
форми. Людина не годна раціонально пояснити, чому вона вірить і 
чому дотримується релігійних ритуалів. Специфіка ще й у тім, що 
раціонально пояснити символи віри та доцільність ритуалів – уза-
галі неможливо. Переживання віри – це містицизм і самокату-
вання. Це наруга над логікою, здоровим глуздом і потребами тіла. 
Віра затискає гайки свідомості та поведінки. Віра – це вишкіл волі: 
волі до самообмеження в думці та поведінці. Ця воля тамує внут-
рішній конфлікт – бунт проти алогічності та дошкульності. І жага 
цього бунту стикається з простою і вульгарною річчю – страхом 
Божим, містичним жахом перед незвіданістю посмертності та міс-
тичним сподіванням на благодать у прижиттєвості (без якої легше 
вмерти, аніж жити). «Кривди віри» – це глузування над волею 
людини, перетворення містицизму на марновірство, а догматизму 
на глупство. Одне слово, неприємно почуватися ідіотом. Найза-
пекліший конфлікт спричиняється саме зазіханням на символи – 
речі ірраціональні. Незбагненні символи обстоюються лише за до-
помогою найзбагненнішої речі – насилля.  

Сучасна Україна як єдність, даруйте на слові, «землі та 
крові» народилася саме в буремному XVII столітті. Саме боротьба 
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проти Берестейської унії змусила усвідомити і прийняти як визна-
чальний складник «руської» ідентичності не православну віру, а 
кровну спорідненість. Адже саме після унії Мелетій Смотрицький 
написав, що не віра робить русина русином чи поляка поляком, а 
«народження і кров» робить русина русином, а поляка поляком. 
Саме Руїна – громадянська війна – призвела до кшталтування у 
свідомості загалу образу України – «Матки-Отчизни нашої», єди-
ного терену від Новгород-Сіверського до Холма та Сяну. Спільне 
приниження, спільна трагедія і навіть, що важливо, – спільна 
ненависть українця до українця! – це ті чинники, котрі спонукали 
до усвідомлення, переживання й артикуляції єдності народу.  

З тієї ж таки трагедії Руїни та фактичної загибелі Гетьман-
щини під Полтавою й постало історичне сприйняття України. Крах 
державно-політичного життя об’єктивно унеможливив становлен-
ня історичної свідомості як форми осмисленої в часі (тобто 
історично) державно-політичної ідентичності. Це історичне сприй-
няття могло зародитися (й зародилося) лише як узагальнений і 
символічно поданий соціальний досвід – колективна свідомість 
старшинської верстви виражена в історичній пам’яті. Політичні 
шторми викинули їх на безлюдний острів Слобожанщини. Шаблі 
повисли на ржавих цвяхах. Бойові коні розтовстіли й одвикли від 
гарматних залпів. Пошрамовані тіла протялися ладаном. Ревма-
тизм, самотність і бездіяльність – ось доля колись навіжених пол-
ковників і сотників. Україна забрела в історичний лабіринт і загу-
билася. Стіна перед носом змушує пригадувати шлях за спиною. 
Пастка лабіринту змушує лементувати. Цим лементом і стала 
історична пам’ять.  

Історична пам’ять… Історична пам’ять завжди травма-
тична. Це завжди переживання кривди. Історична пам’ять завжди 
етична. Історична пам’ять непотрібна, коли є можливість, сміли-
вість і воля перетворити крапку на кому, коли є можливість від-
платити за кривди. Така відплата і є політичною діяльністю. По-
літичні ж шляхи в Україні ведуть або в Бендери, або до Бандери. 
Одне слово, і там і там – не Едем.  

Переживання краху політичного проекту й усвідомлення не-
можливості політичної діяльності залишає тільки один шлях – 
спогади, етичний пафос й естетичний надмір. Чому, запитують істо-
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рики, війна Богдана Хмельницького, в якій були блискучі перемоги, 
відобразилась у народній свідомості загалом і передусім в одній думі 
про поразку під Берестечком? Тому й відобразилася, що війна загалом 
завершилася поразкою. Берестечко стало символом, ключовим обра-
зом історичної пам’яті, в якім сфокусувалася гіркота поразки. Істо-
рична пам’ять – це переживання болю. Це – символізація болю. А 
символ тяжіє до просторово-часової єдності. Слово про символ тяжіє 
до лаконічності. Людська свідомість – не підручник з історії. Сві-
домість стискає спіраль часу в одну точку. Багаторічна війна з її 
відомим фіналом стиснулась у ємкий образ Берестечка.  

Ми нарікаємо на депресивність української історичної пам’яті – 
вічний плач і голосіння. Справа лише в тім, що історична пам’ять 
посутньо іншою й бути не може. Історична пам’ять некрофільна. 
Вона тяжіє до похмурих образів кладовищ, руїн і могил. («Як умру, то 
поховайте мене на могилі».) Історична пам’ять, породжена поразкою 
та наступною фрустрацією, є рефлексією поразки та фрустрації. 
Історична пам’ять – це прояв понівеченої суб’єктності. Це свідомість 
понівеченості. Тож, які образи може продукувати така свідомість? – 
Могили серед степу широкого, розритої могили, зарослого бур’яном 
Чигирина. (Назва міста Чигирин перекладається з татарської як 
«шлях». Це – шлях, який нікуди не вивів Україну.)  

Однак, чи самотня українська історична пам’ять у цій зацик-
леності на стражданні? Вічний Єрусалим, втрачений Єрусалим, 
спасенний Єрусалим; щойно нога грішника ступить на землю 
обітну – простяться всі гріхи!  

Вольтер якось зазначив, що народи, які зазнали поразки на 
полі бою, прагнуть виграти битву на білому полі паперу. Вони 
прагнуть знецінити перемогу ворога. І єдина зброя у цій боротьбі – 
етика й естетика. І перемога настає лише тоді, коли переможці 
приймають етико-естетичні образи, створені переможеними. Коли 
переможці починають вірити в етичну вищість переможених, тоді 
вони зазнають духовної поразки й уже не спроможні користува-
тися плодами перемоги здобутої на полі бою. Коли спис прохро-
мив тіло Ісусове – християнство зазнало поразки. Коли були написані 
Євангелії – християнство перемогло. Літери виявилися гострішими, 
аніж спис і цвяхи. Коли Полуботок високо-високо повис на дибі – 
там-таки, між небом і землею, повисло й майбутнє України. 
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Страсті Полуботкові – оповістки про безневинні муки його – це 
аналог батога, який шматував його тіло: оповістки шматували 
моральність ката. Високим на зріст був цар Петро, але здійнятий на 
дибу Полуботок виявився вищим.  

Історична свідомість може поборювати історичну пам’ять 
лише шляхом раціоналізації. Фізичні гоніння тільки посилюють 
відчуття фрустрованості, відповідно – посилюють здатність свідо-
мості сприймати й продукувати стражденницькі образи. Не Шев-
ченкові тексти як такі, а солдатчина витворила з поета Батька-
Тараса. Калнишевський, останній кошовий Війська Запорозького, 
був людиною, скажімо так, не вельми доброчесною. У кращі часи 
запорожці таких у Дніпрі топили. І от потрапляє Калнишевський 
до ями на Соловецьких островах. І хоче він уже не ланів розлогих, 
і не ставків повнорибих, а палицю сучкувату, аби щурів одганяти. І 
вийшов із ями Калнишевський святим схимником Петром Багато-
страждальним (і з погляду Православної Церкви, і з погляду ук-
раїнської історичної пам’яті).  

Історична свідомість може протиставити етиці історичної 
пам’яті лише власну етику, а естетиці – лише власну естетику. 
«Лик его ужасен, он прекрасен», написав Алєксандр Пушкін. 
Прекрасність жаху – це естетика історичної свідомості. Велич 
звершень, масштабність причетності, «громадьё планов» (додав би 
Маяковський) – це стилістика історичної свідомості в розробці 
теми «людина і простір». У зіткненні історичної свідомості й 
історичної пам’яті стикаються формально велике й формально 
мале, формально сильне й формально слабке. Однак за фор-
мальною величчю може бути порожнеча. А за формально малим і 
неформально мале – дріб’язкове. Історична свідомість й історична 
пам’ять борються за етичну велич, якій байдуже до формального. 
У гнилому тілі біблійного Йови, зіщуленому поміж китовими 
ребрами, знайшлося стільки величі, що її вистачило, аби 
протиставити самому Богові!  

Провінція і метрополія, минуле і майбутнє, страждання і 
сила, машина і природа, почуття і розум, жіноче і чоловіче – це 
загалом ключові образи, які протиставляють одне одному істо-
рична пам’ять й історична свідомість. (Показово, що саме ці бі-
нарні образи й становлять канву колоніальної культури.) 
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Узагальнюючи генеалогію історичної пам’яті, варто конкре-
тизувати такі структурні компоненти:  

1) передумовою зародження і становлення історичної пам’яті 
є ідентичність. В українському випадку ця ідентичність мала клю-
чові характеристики етнічної (уявлення про кровну спорідненість, 
спільну Батьківщину, спільну культуру й релігійну віру) та націо-
нальної (спільна політична традиція й актуальний державно-полі-
тичний проект). У боротьбі за державно-політичний проект про-
відну роль відігравала козацька верства, зокрема старшина. Тож 
соціальний досвід козацької старшини і став основою спершу 
колективної, а згодом й історичної пам’яті;  

2) чинником розвитку історичної пам’яті є фрустрація націо-
нальної ідентичності (блокування розвитку державно-політичного 
проекту). Державне життя нації з необхідністю проявляється в 
історичному дискурсі. Крах державного життя унеможливлює 
становлення історичного дискурсу, а відповідно, й формування 
історичної свідомості. Проте в рамках християнської культури іс-
торичне світосприйняття об’єктивно властиве мисленню. А отже, 
це історичне мислення мусить знайти форму проявлення. І такою 
формою стає історична пам’ять;  

3) оскільки історична пам’ять є породженою фрустрацією, то 
вона завше акцентована, тобто вибіркова, зі значними емоційними 
форте на значущих історичних подіях. Історична пам’ять завше 
травмована. І хоча це й прикро визнавати, але іншої історичної 
пам’яті, окрім як травмованої, не існує. Історична пам’ять – це зав-
ше повернення до одних і тих самих знакових подій – джерел 
травми. Постійне розігрування одних і тих самих ситуацій, ти-
ражування одних і тих самих образів (поразка під Берестечком, 
руйнування Батурина, катування Полуботка, розорення Січі тощо);  

                                                 
 Кажучи про історичне мислення, я маю на увазі розрізнення мислення 

міфологічного й історичного. Міфологічне мислення циклічне, історичне – 
«векторне», спрямоване на відкрите майбутнє. Згідно з традицією, основополож-
ником історичного світосприйняття в християнській культурі вважається Ав-
густин Блаженний. Утім, уважніший погляд на вчення Августина Блаженного дає 
можливість побачити, що християнський погляд на історію є лише образом 
одного єдиного кола – початку й кінця історії. І ця зімкненість початку й кінця 
зближує історичне мислення з міфологічним. Тож є рація стверджувати, що 
історичне мислення є приховано міфологічним. 
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4) із психологічного погляду, історична пам’ять завше садо-
мазохічна. Її дискурс завше страждальницький. Історична пам’ять 
мучить. Але суб’єкт не здатен відмовитися од цих історичних «спо-
гадів», бо вони – частина його ідентичності. І більше того, ці спогади – 
його досвід прийняття провини за травматичну подію. Й у цьому 
проявляється певна конструктивність історичної пам’яті: суб’єкт почу-
ває власну провину в тому, що політична подія мала неуспішне завер-
шення. А отже, почуває і здатність виправити ситуацію, що називається 
переграти історію. Удаючись до психологічної термінології, можна 
сказати, що він прагне закінчити політичний ґештальт;  

5) поетика історичної пам’яті неминуче ностальгійна і тра-
гічна. Естетика Романтизму виявилася об’єктивно оптимальною 
для вираження української історичної пам’яті. Саме тому модер-
ністські мистецькі форми так болісно приживалися в українській 
культурі: вони були несуголосними загальному само- і світо-
сприйняттю. Історична пам’ять продукується в образах передусім 
трагічного канону: жах ситуації, вимушеність боротьби, героїзм, 
загибель героя (і повернення до того ж таки жаху ситуації). Трагіч-
ний канон найбільш етично акцентований з усіх естетичних ка-
нонів. У трагедії свідомість сягає катарсису, завдяки якому дола-
ється мученицька визначеність історичної пам’яті. Саме через тра-
гедію й виражається етичний пафос: чистота і духовна велич 
страдника, ницість і жорстокість переможця. Історична пам’ять є 
спробою «перехитрити історію»: переможений страдник стає 
етично й естетично вищим за ката-переможця. І без такої етичної й 
естетичної перемоги неможлива перемога політична.  

Фройдистські конотації історичної пам’яті 
Міркуючи про історичну пам’ять, неможливо не вдатися до 

фройдистської термінології. (Загалом, читач уже мав можливість 
завважити це в попередніх уступах.) У теорії Фройда поняття 
«пам’ять» відіграє надзвичайно важливу роль. Адже саме завдяки 
функції пам’ятання-забування людина або актуалізує травматич-
ний досвід, або блокує його. Травматичний досвід – це пережи-
вання нереалізованості актуальної потреби. В основі ж потреби, за 
Фройдом, лежить енергія Ід (Воно) – сфера інстинктів, насамперед 
сексуальних. У подальшому «соціальний психоаналіз» спробував 
зняти цю сексуальну акцентованість фройдизму. Скажімо, згідно з 



Особа у контексті часу 50 

Еріхом Фроммом, потреба в соціальній успішності є не менш важ-
ливою для людини, аніж потреба задовольнити первинні потреби. 
Докладно на цьому аспекті зупинятися не варто, звернімо увагу 
лише на те, що травматичний досвід не локалізується в часі, він 
позначається на особистості загалом і може стати визначальним. 
Прагнучи уникнути деструктивних проявів переживання трав-
матичного досвіду, людина, як показує Фройд, вибудовує стратегії 
психологічного захисту, котрі предметом своїм і мають пам’ять.  

Загалом, Фройд виокремлює такі способи психологічного 
захисту: 1) витіснення – найпростіша форма, спрямована на 
забування. Однак забути травматичний досвід неможливо. Його 
переживання стає підсвідомим. При цьому особа мусить витрачати 
зусилля на постійне витіснення спогаду, що блокує її можливості 
до творчої діяльності; 2) проекція – перенесення провини за 
невдачу на іншого суб’єкта чи річ (найпримітивніша форма). 
Проекція проявляється у двох формах: а) пошукові винуватця і                     
б) уособленні в іншому власних суб’єктивно неприйнятних потреб. 
Остання форма проекції виразно проявляється в ентополітичних 
наративах, коли Інший зображується як втілення певних (а іноді й усіх) 
найогидніших рис; 3) заміщення – прояв агресії по відношенню до 
суб’єкта, який становить меншу загрозу, аніж суб’єкт, що спричиняє 
страждання; 4) раціоналізація – спосіб аргументації, спрямований на 
інтерпретацію травматичної ситуації як начебто доцільної чи неми-
нучої. Як відомо завдяки Езопу, виноградне гроно, яке висить занадто 
високо, – завжди зелене; 5) реактивне утворення – двоетапна форма 
поведінки: перший етап – витіснення потреби, другий – протилежно 
спрямована діяльність. Як вважав Фройд, найзатятіші борці проти 
аморальності – найбільш аморальні за своїми нахилами; 6) регресія – 
повернення до дитинних форм поведінки. Дитинство – досвід захи-
щеності. Отже, імітування проявів дитячості є спробою створити від-
чуття безпеки й уникнути відповідальності; 7) сублімація – конструк-
тивна реалізація потреби в соціально прийнятній формі. Фройд вважав, 
що здобутки європейської культури – це наслідок сублімації заблокова-
них християнством первинних потреб; 8) заперечення – відторгнення 
інформації про подію: «це неможливо», «цього не може бути» тощо.  

Фройд стверджував, що всі люди використовують згадані 
механізми, так чи так комбінуючи їх. І це – нормально. 
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Проблеми виникають лише тоді, коли використання захисту спри-
чиняє викривлення уявлення про реальність79. 

Очевидно, що у феноменології історичної пам’яті простежу-
ються захисні механізми, які виокремив Зіґмунд Фройд. Цілісно 
вони проявляються в колоніальному дискурсі. Не вельми й складно 
віднайти в українській «котляревщині», як називає таку літературу 
Тамара Гундорова80, форми подолання травматичного досвіду. 
Українці-малороси зображуються регресивними: «вечно поющая и 
пляшущая Малороссия» заселена не завжди тверезими, але чуй-
ними та незлобливими персонажами. Ця дитячо-жіночна інфан-
тильність протиставляється жорстокості, раціональності й під-
ступності Інших. Козацькі кладовища – це кубла всілякої нечесті. 
Вони нагадують не про славу спочилих героїв, а навіюють міс-
тичний жах. І добрий чоловік не потикається в такі місця. Спогад 
про славу банально витісняється.  

Та звернімося до сучасних аберацій історичної пам’яті. Нині 
є щонайменше дві історичні теми, які викликають найбільші 
емоційні збурення й використовуються з метою легітимації того чи 
того політичного проекту: це діяльність ОУН-УПА та Голодомори 
в Україні. Якщо потрактування діяльності ОУН-УПА загалом 
залежить від, умовно кажучи, «наведення когнітивних стрілок», то 
з Голодоморами – все набагато складніше. Історія ОУН-УПА – це 
історія боротьби. Це розповідь про жорстокість, фанатизм, непри-
миренність. Це історія про самозречення в ім’я цінностей. У цій 
боротьбі вічний ад’ютант-українець цілком свідомо визначив собі 
політичний обов’язок і виступив самостійним учасником політич-
ного процесу. Це трагедія, в декораціях якої можуть височіти не 
волинські сосни, а доричні колони. «Поворот» Мазепи, бій під 
Крутами й ОУН-УПА – це вчинки, що завершилися невдачею й 
призвели до помсти. Відчуття ж помсти (страждання) все одно є 
формою відповідальності. Тільки те страждання возвеличує лю-
дину, яке вона приймає свідомо як форму власної відповідальності. 
У стражданні є сенс лише тоді, коли людина могла його перед-
бачити, однак зважилася, не відступила. Страждання сяє тільки в 

                                                 
79 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. (Основные положения, исследования 

и применения.) – СПб.: Питер-Пресс, 1997. – С. 127–133.  
80 Гундорова Т. Кітч і література. Травестії. – К.: Факт, 2008. – 284 с. 
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полум’ї спалених мостів. Бухгалтерія «добрих» і «поганих» учин-
ків ОУН-УПА, незалежно від того, який «сухий остаток» у ній 
виявлять історики, не спростує головне – етико-естетичний канон 
цієї боротьби, її трагедійність.  

Із Голодоморами ж – усе складніше. Вояк УПА знав, чому 
його грудей торкається куля, знав, чому йому випала нагода поба-
чити Сибір. Кров і білий сніг на тілі мали сенс. І це був його сенс. 
Це був усвідомлений вибір. А чи був усвідомлений вибір у 1933 
році? Історична пам’ять про волинські ліси здатна перетворитися 
на історичну свідомість, бо усвідомленість посутньо була властива 
цим «місцям пам’яті». Натомість, що можна сказати про свідомість 
селянина в 1933 році? Єврей, який ішов у Бабин Яр, дедалі ви-
разніше чуючи постріли, бачачи чорний дим й уловлюючи сморід 
обгорілих тіл, знав, чому він не може звернути з вулиці Артема: 
така Його воля. І причетність до цієї волі надавала сенсу кожному 
крокові й уже фактично прожитому життю. Страждання – це не 
ситуативний, не поведінковий, а онтологічний вибір єврея. І тому 
Бабин Яр є місцем пам’яті. Він від початку був таким місцем.  

Спогади про 1933 рік – це не історична пам’ять, це – 
соціальний досвід. Це подія, захована від свідомості її учасників у 
чорну скриньку. Для людей, які пам’ятають 1933 рік, – це досвід, 
співмірний жаху кримінального насилля. У грабунку та ґвалті 
немає сенсу. Ніхто не обирає собі роль жертви грабунку та ґвалту. 
Концентраційний табір, плацдарм на Дніпрі та волинський ліс – це 
місця пам’яті. Українське село – це не місце пам’яті. Це місце 
насилля. Причому насилля формально «легітимного», бо ж 
скоєного владою, яка, з погляду здорового глузду, й мала б захи-
щати від насилля. Ця подія заперечує всі соціальні сенси: державна 
машина знищує своїх-таки громадян. Як жити з цим? Як дати раду 
спогадам? Як збагнути? Неможливо і жити, неможливо й збагнути, 
до снаги лише забути. Витіснити, сказав би Фройд; знайти «цапа 
спокути», себто створити проекцію: в усьому винен вусатий 
Сталін; або ж вдатися до реактивної поведінки – податися в проку-
рори, і з об’єкта потенційного насилля стати суб’єктом, який 
здійснюватиме насилля.  

Аби унаочнити ці метаморфози переживання травматичного 
досвіду, подам цитату, взяту з сайту Вікіпедії (тотожний текст є й 
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на сайті російської енциклопедії): «Андрій Чикатило народився 
16 жовтня 1936 року в селі Яблучне Великописарівського райо-
ну Харківської області (нині село належить до Сумської області)… 
У 1943 році у Чикатило народилася сестра. Його батько, який пере-
бував у той час на фронті, навряд чи міг бути батьком дівчинки. 
Тому не виключено, що у віці 6-7 років син міг стати свідком 
зґвалтування німецьким солдатом своєї матері... У 1944 році Чи-
катило пішов у перший клас. Коли в 1946 році розпочався голод, 
він не виходив з будинку, побоюючись, що його можуть зловити і 
з'їсти: мати розповідала йому, що підчас голоду його старшого бра-
та Степана нібито викрали і з’їли. Також існує версія про те, що 
старшого брата з’їли самі батьки підчас голоду».  

Психіатр Олександр Бухановський – автор, як згодом з’ясу-
валося, достовірного психологічного профілю вбивці, – припускав, 
що злочинець не страждав психозом чи розумовою відсталістю, спо-
сіб, у який використовується ніж, свідчить про імітацію статевого 
акту, а відрізані чи відкушені частини тіла, ймовірно, з’їдаються.  

По закінченні школи наш персонаж намагається вступити 
на юридичний факультет Московського університету, але не 
проходить за конкурсом. Згодом він таки здобуває вищу освіту 
(дві – технічну та гуманітарну). Стає членом КПРС, працює на 
незначних керівних посадах, вихователем у ПТУ, публікує 
статті в газетах. Тут ми бачимо явні прояви посиленої нар-
цисизмом реактивної поведінки. Заляканий і принижений, до-
магається влади, яка залякує та принижує: так долається страх і 
образа. Долається статус жертви. Є лише дві ролі: жертви та 
насильника. Перша роль занижена. Друга – піднесена. Вибір не 
значний. Однак реактивна поведінка не переростає в сублімацію. 
Й у дію вступає принцип задоволення – реалізація потреби в 
найпростіший спосіб, в обхід соціальних норм. Відтак реактивна 
поведінка починає комбінуватися із заміщенням: агресія пере-
носиться на доступний об’єкт. Потрапивши за ґрати, наш персонаж 
вдає божевільного, а на суді поводиться вкрай нестримано (регре-
сивна поведінка). Згодом, прагнучи помилування, пише листи пре-
зиденту Росії, в яких пояснює свої злочини тим, що на нього погано 
випливала радянська влада (проективна раціоналізація).  
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27 квітня 2010 року Президент Віктор Янукович, беручи 
участь у засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи, сказав: 
«Визнавати Голодомор як факт геноциду щодо того чи іншого на-
роду, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це була 
трагедія, спільна трагедія держав, що входили до СРСР». Прези-
дент переконаний, що «це були наслідки сталінського тоталі-
тарного режиму, ставлення до людей».  

29 січня 2012 року Президент Віктор Янукович оприлюднив 
таке звернення:  

«Дев’яносто чотири роки тому біля станції Крути відбувся 
бій, в якому полягли українські юнаки – військові курсанти, сту-
денти та гімназисти. Вони вірили, що захищають ідеали свободи і 
незалежності України. 

Ця героїчна та водночас трагічна дата в історії нашої 
держави завжди буде нагадувати нам про велику відповідальність 
наставників і командирів за рішення, які вони приймають. 

Згадаймо нині у молитві душі загиблих героїв. Хай з Богом 
спочивають». 

Страсбурзька заява побудована на логіці раціоналізації та 
проекції. Проективний механізм забезпечує локалізацію події: про-
вина покладається на сталінізм, котрий відокремлюється й від по-
сутнього тоталітарного характеру радянської влади, й від політич-
ного статусу тогочасної України – окупованої країни під орудою 
колабораціоністського режиму. Водночас, шляхом раціоналізації, 
подія розпорошується, набуває подібності до стихійного лиха, фак-
тично стираються такі її юридичні характеристики, як умисел, 
організація, реалізація та приховування. Інтерпретація цієї події в 
устах Президента Віктора Януковича дає можливість спостерегти 
унікальну аберацію: Голодомор є для нього травматичним образом, 
але в парадоксальному сенсі. Янукович сприймає Голодомор не з 
позиції жертви, а з позиції винуватця. Голодомор є для нього 
травматичним, оскільки заперечує його ідентичність радянської лю-
дини. Загроза ідентичності є травматичною. І тому Янукович 
вибудовує захист, аби витіснити загрозу – образ події, котра вик-
риває всю химерність і радянської, і пострадянської ідентичності, 
включаючи ціннісну шкалу, властиву і тій, і тій. Радянська іден-
тичність була посутньо заснована на геополітичній ксенофобії й 
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ієрархії «вищості – заниженості» соціальних й етнополітичних об-
разів, опозиції нарцисичного Я-образу та заниженого образу 
Іншого81. Збереження ж нарцисичного Я-образу зумовлює моти-
вацію витіснення образу події, котра піддає сумніву апріорну не-
погрішимість самосприйняття нарциса. Саме тому заява Віктора 
Януковича справляє враження «перекладеної з російської»: усвідом-
лення відповідальності за Голодомор є неприйнятним для Я-образу 
«великої» Росії – правонаступниці СРСР.  

Радянська дійсність неминуче прищеплювала громадянам 
інфантильні установки. Перед тоталітарною машиною людина була 
ніким і нічим. Відповідно до владної вертикалі потрапляли з-поміж 
інших й особи, мотивація котрих була психологічно посилена 
прагненням заперечити власний занижений статус. Крах полі-
тичної та соціальної системи відкрив можливості для соціально 
«успішної», з формального погляду, діяльності насамперед для тих 
осіб, у психотипі котрих уже містилися нарцисичні конструкти. 
Таким чином психологічно визначена система ціннісних уявлень і 
мотивації виявилася пролонгованою в часі на пострадянський 
період. Химерність ситуації в тому, що в незалежній Україні досі 
відчутною є радянська система цінностей. Адже олігархічна 
політична система так само забезпечує доступ до соціальних благ 
лише для осіб інкорпорованих до владної вертикалі. І їхня 
«нарцисична потреба» є визначальною соціальної мотивацією, 
поєднаною з «принципом насолоди».  

Не менш цікаве й звернення Президента Віктора Януковича з 
нагоди крутянських подій. У ньому механізм витіснення так само 
поєднуються з акцентуацією опозицій «вищості – нижчості». Роз-
берімо цей текст. 

Перше речення: подія виноситься за історичний і політичний 
контексти. Ми читаємо: майже сто років тому біля залізничної 
станції відбувся бій. Автор тексту займає відсторонену точку 
споглядання: біля однієї з безлічі станцій відбувся один із безлічі 
боїв. І саме слово «бій» працює на применшення значення події 
(різні ж бо бувають бої, з різними наслідками). Ця сама відсторо-
                                                 

81 Докладний аналіз поняття «нарцисична потреба» див. у праці: Маклаков А., 
Шевченко А. Непристойное наслаждение: опыт радикальной мысли. – К.: СПД 
Моляр С. В., 2010. – 412 с. 
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нена формальність простежується й у фразі про «полеглих україн-
ських юнаків»: подія сповзає до рівня курйозу. Чому «полягли 
українські юнаки»? Автор нам про це не каже.  

Друге речення: ситуація курйозу посилюється. Згадка про 
«полеглих» пов’язується лише зі згадкою про їхні ідеали. Невже 
полягли вони лише тому, що віри в певні ідеали? Виходить, що їхні 
ідеали посутньо вбивчі? «Вони вірили, – пише автор, – що захи-
щають ідеали свободи і незалежності України». А хіба насправді не 
захищали!? Автор тексту відсторонюється: вони – вірили, а ми, 
звісно, – ні. За термінологією Мішеля Фуко, це механізм створення 
образу «божевільного», з якого можна кепкувати, якому можна 
співчувати, про якого варто дбати (тобто ізолювати), але слідувати 
за яким – зась. Приниження самого суб’єкта («юнаки») веде до 
приниження й предмета його віри: мудрі люди не марновірні.  

Третє речення розпочинається з філологічної химери – 
«героїчна… дата». Закінчення речення розкриває сенс події: 
виявляється, та має значення лише як негативний приклад для 
«наставників і командирів». (Підключаються репресивні конотації: 
наставники та командири, ще раз щось подібне втнете!?. Невже 
автор підозрює, що «наставники та командири» знову можуть 
вдатися до подібного божевілля?) Ця подія, як випливає з тексту, – 
лише повчання, і лише для конкретних відповідальних осіб: іншого 
сенсу в ній автор не бачить.  

Й останнє, п’яте речення – «Хай з Богом спочивають» – явно 
нагадує фразу «йди собі з Богом». Автор видавив із себе три 
абзаци і кинув їх на сайт.  

Який сенс у цій грі на «пониження»? Сенс один: загнати 
подію в маргінальну нішу, і там-таки запечатати всі ідеї, пов’язані 
з нею. Аби створити такий текст, потрібно було зайняти особливу 
точку споглядання: нарцисичну позицію, зверхню і щодо 
історичної події, і щодо сучасників – адептів історичної пам’яті.  

Події під Крутами розглядалися на одному із засідань Централь-
ної Ради. Була створена слідча комісія, котра дійшла висновку, що 
командування збройних сил припустилося помилки. Але чому Павло 
Тичина не згадує про це у вірші «На Аскольдовій могилі поховали їх»? 
Тому й не згадує, що героїзм солдата – самодостатня величина. 
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А писати: хлопці, ви стали героями, бо ваш генерал – йолоп, – це 
вже, даруйте на слові, постмодернізм.  

Президент Віктор Янукович послідовно знищує українську 
історичну пам’ять. Навіщо, адже відбувається це всупереч оче-
видним національним інтересам? Відповідаючи на це запитання, дуже 
просто вибудувати проекцію й сказати: отакий він Президент – 
Віктор Янукович. Однак відповідь така – була б суто психоло-
гічним потрактуванням ситуації. Беручи ж до уваги й політичні 
складники питання, до снаги завважити, що українське суспільство 
не готове до артикуляції політичної пам’яті й засвоєння історич-
ного дискурсу, тобто не готове до політичної діяльності, мотиво-
ваної історичною свідомістю. Соціальне життя в Україні – це пос-
тійна фрустрація. Історична ж пам’ять завше висуває етико-полі-
тичні вимоги: вона дидактична, формулюється в наказовій формі. 
Нині ж наративи історичної пам’яті перебувають за межами 
порога соціально-психологічної чутливості. Історична пам’ять із 
її настановами – це додатковий тягар для свідомості та волі. І 
тому витіснення – це основна реакція на історичні наративи. 
Відтак травматичні спогади заганяються в глиб підсвідомого. 
Суспільство мобілізується не задля політичного вирішення со-
ціальних проблем, а задля забування. Наразі є велика спокуса, 
використавши механістичну парадигму в психології, написати про 
грядущий вибух, спричинений вивільненням історичної пам’яті. 
Але таке писання ґрунтувалося б лише на архаїчній парадигмі. 
Механізми захисту можуть надійно склепити травматичний досвід 
і невідворотно позначитися на соціальній свідомості. І тоді відраза 
до творчості, відчуженість від політичної активності, проективні 
ідентичності та нарцисичні ігри – так і залишатимуться про-
відними ознаками культури й соціальної поведінки.  

Обличчя її було в ластовинні, а на голові – чорна кучма во-
лосся. Тіло, оперезане червоним паском (відзнакою Антистатевого 
союзу), пашіло молодістю й загартованою на стадіонах силою.  

Вінстон Сміт незлюбив її з першого погляду: вираз благо-
вірної відданості партії на її обличчі, її руки, забруднені машинним 
мастилом, коли вона ремонтувала версифікатори, її синій комбі-
незон у коридорах Міністерства правди і цей червоний пасок, 
низько та яскраво почеплений майже на стегна! Навіжена фана-
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тичка, скажена собака Старшого Брата! Такі, як вона, небезпечні – 
винюхують і пишуть доноси. Вінстон боявся її.  

Вона снилася йому: йшла назустріч поміж непевних декорацій 
сну, а наблизившись, неприродно легко зривала з себе синій 
комбінезон і відкидала одяг якимось давнім, дореволюційним, ма-
буть, «елегантним» рухом. Як вона була несхожа на нього – сорока-
річного, безсилого, отруєного дешевим джином і їдким тютюном! 

Заховавшись у найвіддаленішому закутку, Вінстон Сміт роз-
горнув альбом. Він не знав, що писатиме на крейдованій сторінці. 
Рука самохіть вивела три слова: «Геть Старшого Брата! Геть 
Старшого Брата!..». Вінстон отямився, коли завважив, що списав 
цими словами всю сторінку. 

 
 

Валерій Солдатенко  
 

ПРО КУЛЬТУРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 
(НА ПРИКЛАДІ СТАВЛЕННЯ  
ДО ІСТОРІЇ РЕВОЛЮЦІЇ) 

 
Однією з непростих прикмет гуманітарного сегмента сус-

пільного життя останніх років є своєрідний «пульсуючий» ефект 
щодо феномену, який позначається терміном «національна 
пам’ять». Ще донедавна малопоширене словосполучення вжива-
ється надто часто і звучить аж неприродно-надривно, тривожно, 
навіть іноді якось загрозливо, а то, раптом, на певний час зникає з 
політичного і наукового лексикону, немовби ховаючись десь у 
глибинах суспільної свідомості, чи на її периферії. Відповідно 
актуалізуються чи відсуваються з першого плану як кон’юнктурні 
формальні розмови, публікації у засобах масової інформації, так і 
вагомі фахові праці, звернені до пам’яті про минуле. Неважко 
передбачити, що шукати тут прості пояснення безперспективно. 

Цілком природними видаються спроби розібратися у сутності 
означеної проблеми, зрозуміти, якою може і повинна бути мето-
дологія таких суспільно-психологічних явищ, як колективна пам’ять, 
історична пам’ять, соціальна пам’ять, національна пам’ять, з яким 
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науковим інструментарієм доцільно підходити до тлумачення та 
оцінки їх функціонування. Можливо й не оптимальним, але 
прийнятнішим за інші, означенням, якісною характеристикою порів-
няно розвинутіших і досконаліших форм прояву усіх колективних 
пам’ятей є термін «культура». В усякому разі ним достатньо широко 
оперують зарубіжні і вітчизняні фахівці82. 

Як своєрідна «лакмусова смужка» слово «культура» вжи-
вається і в тому разі, коли доводиться «виміряти» фаховий інте-
лектуальний рівень, закладений і реалізовуваний у національних 
моделях пам’яті на найконкретніших зрізах83. 

Коли ж якість пропонованих суспільству концепцій, схем, 
оцінок минулого викликає сумніви, несприйняття, заперечення 
через більшу або меншу упередженість, кон’юнктурність, ненауко-
вість, спотворення, фальсифікації, з’являються обґрунтовані засте-

                                                 
82 Див., напр.: Хаттон П. История как искусство памяти. – СПб., 2003. – 421 с.; 

История и память: историческая культура. / Под ред. Л.П. Репиной. – М., 2006; 
Образы времени и исторические представления: Россия–Восток–Запад. / Под ред. 
Л.П.Репиной. – М., 2010; Тишков В. А. Новая историческая культура. – М., 2011. – 
58 с.; Культура національної пам’яті: європейський та український досвід // 
Проблеми української політики. Аналітичні доповіді Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2010. – С. 355–
337.; Иконникова С. П. Историческая память как духовный ресурс цивилизации 
[Електронний ресурс. – Режим доступу: ttp://www//libachev. ru /chten/2006 
god/dokladi/sektsia3/ikonnikova/; Коник А. «Історична пам’ять» та «політична 
пам’ять» в епоху медіакультури // Вісник Львівського університету. Серія 
журналістики. – 2009. – Вип. 32. – С. 153—163; Стародубцева Л. Лики памяти. – 
Харків, 1999. – 286 с.; Стельмах С. Інтернаціональні впливи – національні 
традиції: Національні історичні культури та історіографії в Європі // Історія та 
історіографія в Європі. Вип 1/2. – К., 2003; Трёбст «Какой такой Ковер?» 
Культура памяти в посткоммунистических обществах Восточной Европы. 
Попытка общего описания и категоризации // Ав imperio. – 2004. – № 4 – С. 41–77; 
Миронець Н. Джерела історичної пам’яті. – К., 2008. – 400 с.; Удод О. Історична 
пам’ять в Україні та європейські цінності // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, 
політика. – К.: Інститут історії НАН України, 2009. – № 15. – С. 3–10. 

83 Див., напр.: Журженко Т. Геополітика пам’яті // Критика. – 2009. – № 3–4 
(137–138). – С. 12–15; її ж. «Чужа війна» чи «спільна Перемога»? Націоналізація 
пам’яті про Другу світову війну на україно-російському прикордонні // Україна 
модерна. – 2011. – №18. – С. 54–79; Іванова О. Колективна пам’ять у регіональних 
вимірах // Критика. – 2009. – №3–4 (137—138). – С. 16–21; Любарець А. Битва під 
Крутами в українській історичній пам’яті // www. Istpravda. com.ua / Reserch/ 2012 
/01/29/7040/C. 30—75.  
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реження84, міркування про низький чи ж то недостатній куль-
турний рівень національної історичної пам’яті. 

Зважаючи на вищевідзначене, спираючись на конструк-
тивні напрацювання й негативно рефлексуючи на «вливання» в 
резервуар колективних пам’ятей «недоброякісних» домішок, 
видається виправданим і доцільним ще раз звернутися до з’ясу-
вання сутності феномену «культура національної пам’яті» не 
стільки на абстрактно-теоретичному рівні, скільки на прикладі 
свідомо обмеженого (і хронологічно, і проблемно) окремого 
історичного етапу як об’єкта, добре усвідомлюючи, що за 
такого підходу сформульовані висновки, запропоновані оцінки 
не можуть претендувати на абсолютність, універсальність85. На 
них виправданіше орієнтуватись як на один з прикладів, який та-
кож можна використовувати з необхідними логічними корекціями 
щодо різноманіття історичних сюжетів і сторінок досвіду. 

У цьому сенсі показовою, гадається, може бути реконструк-
ція (модель) вироблення й закріплення в національній пам’яті 
уявлень про основні революційні періоди в історії України. 

Кілька висхідних загальних міркувань 
Останнім часом достатньо поширеними стали твердження 

про принципову неможливість мати скільки-небудь об’єктивне 
уявлення про минуле. Відсутність у істориків надійних інстру-
ментів верифікації видається за головну причину недосяжності 
правдивих знань про реальний досвід. Іншими словами, історію ре-
конструювати й знати не можливо, оскільки «об’єктивне історіо-
писання – не більш ніж рожева мрія»86. Як не дивно, подібний 
агностицизм у різних варіаціях поширюється передусім фахів-
цями-істориками, жоден з яких не відмовився від своїх занять, від 
вчених ступенів і звань, від поважних посад, які дозволяють ти-

                                                 
84 Див., напр.: Осторожно, история. – М., 2011. – 316 с.; Тишков В. А. Указ. 

раб. – С. 53–57. 
85 Див., напр.: Верстюк В., Скальський В. Українська революція 1917–1921 рр. 

у політиці формування національної пам’яті в 2007–2010 рр. // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www. memory. gov. ua/na/publication/content/927. htm.  

86 Див., напр.: Культура національної пам’яті: європейський та український 
досвід. – С. 259–260. 
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ражувати усно і в засобах масової інформації подібні погляди ши-
рокому загалу, в тому числі й підростаючому поколінню. 

Якщо припустити погодження з такою точкою зору, який 
сенс займатися апріорі віртуальною справою, власне, тим, що не 
має стосунку до науки, завдання якої полягає передусім у прагнен-
ні до істини, максимального наближення до неї? Тоді слід просто 
відверто заявити, що історія – то взагалі не наука, оскільки просто 
не здатна виконувати функцій останньої – пізнавати і пояснювати 
все, що відбувається у світі: природі, суспільстві, мисленні. 

Активно виступаючи проти добре всім відомої тези, що 
історія є «вчителькою життя», народові, нації, кожному індивідові 
пропонується змиритись із множинністю «історичних правд», ви-
користання яких залежить від політичної та ідеологічної кон’юнк-
тури, із селективно-вибірковим принципом привласнення «потріб-
них» чи «зручних» елементів з арсеналу інформацій про минуле за 
довільного, навіть, свавільного нехтування тим, що «не впису-
ється» в обрані схеми і орієнтації, заважає суб’єктивно витлума-
ченому або корпоративно погодженому прагматизму. 

Навряд чи після цього варто доводити, що вироблення й 
здійснення будь-якої (не те, щоб конструктивної, ефективної) 
національної пам’яті за подібними «рецептами» – справа марна, 
елементарно недосяжна. 

То ж вважаючи порушений момент предметом окремої, 
спеціальної розмови, гадається, можна в цьому разі обмежитися 
твердою констатацією того, що висхідним моментом розробки 
засад національної пам’яті має бути жорстка принципова науко-
вість, ясно усвідомлюване переконання в тому, що історики, інші 
представники гуманітарної сфери оперують знаннями, об’єктив-
ність яких не викликає сумнівів і заперечень, не може бути спрос-
тованою будь-ким і будь-якими зусиллями. 

Якщо з цієї позиції намагатися віднайти ту ланку в 
дослідженні поставленої проблеми, з якою потім будуть «зчеплені» 
взаємопов’язані наступні елементи, що, зрештою, дозволять 
відтворити картину в цілому, то варто насамперед визначитися зі 
ставленням до сучасних підходів в оцінці ролі революцій в 
історичному поступі загалом, української спільноти зокрема. 
Контраверсійність проблеми самоочевидна, незліченну кількість 
разів історіографічно й ідеологічно-політично підтверджена. 
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Однак обійти її неможливо. І навіть налаштовуючись на помірко-
ваність, «академічну компромісність», все ж з невмолимою невід-
воротністю слід посідати чітку і ясну позицію, усвідомлюючи, що 
все одно в ній тією чи іншою мірою буде присутня (принаймні в 
ретроспекціях) психологічна ситуація сьогодення, реагування на 
домінуючі умонастрої, тенденції розвитку суспільної думки. 

Одна з найпоширеніших точок зору сьогодні – безкомпро-
місне засудження революцій. А основні аргументи з посиланнями 
на останнє, XX століття, зводяться до того, що вони порушили 
природний цивілізаційний поступ, привели до нічим невиправда-
них соціальних експериментів, які, зрештою, у переважній кіль-
кості випадків зумовили тяжкі людські випробування, катаклізми, 
катастрофи, не лише не наблизили суспільство до щастя, благо-
получчя, а віддалили від них, дестабілізували світ, змусили по-
вернутися до давно апробованих, надійних шляхів, засобів «нор-
мальної» життєдіяльності. Найбільші претензії висуваються до 
ідеологів радикальних моделей суспільного переустрою, приско-
рених варіантів досягнення прогресу. Революціонери постають у 
образі страшних монстрів, злочинців, що, «зомбуючи» пересічних 
громадян, брутально їх ошукуючи, заводять у глухий кут, 
прирікають на бідування й трагедії. 

Не вдаючись до спростування далеко небездоганної логіки 
вищеозначених тверджень, є сенс спочатку спокійно, спираючись 
на мінімум історичних знань і уявлень, якими володіє практично 
кожна освічена особистість, поміркувати над відповідями на деякі 
питання, без яких навіть вдалі й переконливі на перший погляд 
умоглядні конструкції все ж залишаться поверховими або й 
такими, що штучно «зависають», не маючи надійного фундаменту. 

Важко знайти в історії ту межу, коли, пізнаючи світ, у людей 
вперше виникло бажання змінити його, вдосконалити суспільні 
відносини. Можливо, ці два напрями розумової діяльності розвива-
лися у взаємозв'язку, взаємозумовленості (швидше за все, так і 
було). А ще одночасно додавалися природні, хоча стихійні й реф-
лекторні, почуття тих, хто опинився залежним, пригнобленим, але 
не бажав миритися з таким станом. І чим більше ті, хто внаслідок 
якихось причин вивищилися, прагнули довести правомірність, до-
цільність статус-кво, зберегти рівновагу, яка завжди була нетрив-
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кою і удаваною, тим більше виявлялося бажання знищити панів-
ний порядок, вирватися на нові щаблі розвитку. Так, самою при-
родою розвитку людського суспільства, підвладного законам ево-
люції, несумісним з «тупцюванням» на одній стадії, породжу-
валися революції як неминучі історичні феномени. Звісно, у одних 
вони завжди породжували і породжують жах і огиду, а іншим, 
навпаки, віщують надію на нове, краще життя. 

Ясна річ, кардинальна ломка порядків не може бути 
безболісною. Однак у цьому пункті міркувань дуже важливо зро-
зуміти, що більшою мірою, і в першу чергу, винні в революціях не 
ті, хто до них кличе, а ті керівні сили суспільства, які, діючи зде-
більшого за інерцією, не знаходять творчих можливостей (почасти 
не хочуть їх шукати) для безкризового і безконфліктного розв’я-
зання проблем, що постійно виносяться на історичну авансцену. 
Зусилля ж витрачаються на дискредитацію нових ідей та різно-
манітну боротьбу (включаючи й фізичну) проти їх носіїв. 

Сутність революцій не в їх кровожерливості, насильствах, 
перепривласненні благ, а зміні принципів функціонування суспіль-
ства. Попри всю свою спонтанність і стихійність – це цілком законо-
мірне явище, аж ніяк не суперечне природі життя, а навпаки, іма-
нентне їй, зумовлене не суб’єктивними нахилами, намірами, наст-
роями, а об’єктивним ходом самого життя. Революції – це рух, це йо-
го внутрішня потреба, коли інший (еволюційний) шлях не дає ефекту, 
а лише загострює суперечності, не дає виходу з кризових станів. 

Революції – це перерва поступальності. Безперервність роз-
витку – природна даність. А безперервність окремих етапів, їх ор-
ганічна досконалість – утопія. 

У ході революцій знищуються бар’єри, які заважають прог-
ресивному поступу, долаються закостенілі традиції, змінюються 
уявлення. «Вороги революції, контрреволюціонери полюбляють 
говорити про жахи і зло революцій – зауважував М. Бердяєв. – Але 
не мають права говорити, – рішуче заперечує відомий філософ. – 
Відповідальні за жахи й зло революції перш за все старе, 
дореволюційне життя і його захисники. Відповідальність завжди 
лежить на тих, які нагорі, а не внизу. Жахи революції – є лише 
трансформацією жахів старих режимів, лише дія старих отрут. 
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Саме старі отрути і є злом у революції. Ось чому контрре-
волюційні сили можуть лише посилити зло в революціях, ніколи 
не можуть від нього звільнити»87. 

Глибоко проникаючи в сутність дії об’єктивних історичних 
механізмів, оригінальний мислитель не може не визнати: «Є дві 
мети в соціальному житті – зменшення людських страждань, бід-
ності й приниження і творення позитивних цінностей. Можливий 
конфлікт між цими цінностями, але, врешті-решт, вони поєднані, 
тому що зменшити людські страждання, бідність і приниження – 
значить розкрити людині можливість творити цінності»88. 

Є й інша детермінованість революцій – їх гуманізаційна 
спрямованість, прагнення задовольнити найнагальніші потреби 
існування людини (скажімо, в їжі) – проблема, яка не може 
розв’язуватися сама собою в «збалансованому» соціально-не-
однорідному суспільстві: «Не можна відмовитися розв’язувати 
проблему хліба для трудящих мас на тій підставі, що при 
нерозв’язаності цієї проблеми і пригнобленні мас культура була 
красивою»89. Розшарований соціум – це «співтовариство», де 
експлуататор і деспот елементарно не може бути людяним сто-
совно залежного від нього (економічно, політично, юридично, 
ідеологічно, освітньо й т. ін.) індивідуума. В кращому разі можна 
досягти послаблення напруженості в стосунках, зняти ж проблему, 
в принципі, неможливо. 

Отже, за будь-якого ставлення до революцій «відмінити» їх 
не можна. То ж обіцянки політичних сил, діячів запобігти таким 
катаклізмам завжди приховують у собі нереальність. Революції 
можна дещо відстрочити певними зусиллями, прагматично про-
рахованими кроками, компромісами та ін. Але вони невіддільні від 
життєвого поступу. 

Інша справа, що, здійснюючи радикальні суспільні прориви, 
ініціатори, керівники революцій достатньо швидко потрапляють у 
полон уявлень, що досягнутий ними рівень організації можна (і слід) 
лише дещо вдосконалювати, «рихтувати», однак не можна (не 

                                                 
87 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической 

философии. – Б. м., б. д. выхода. – С. 188–189. 
88 Там само. – С. 195. 
89 Там само. – С. 13. 
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варто) кардинально змінювати. Виконавши на перших порах свою 
авангардну роль, вони надалі перетворюються на охоронців набутих 
станів розвитку, на гальмо для радикальних зрушень, стають на 
перешкоді й суб’єктивно «заперечують» дальший прогрес. 

Різновидом революцій в їх обширній класифікації – 
«соціальні революції», «політичні революції», «революції знизу», 
«революції мас», «революції згори», «революційний верхівковий 
переворот», «революційний заколот» тощо – є національно-
визвольні революції. Головна їхня особливість полягає в тому, що 
першопричиною прагнення до радикальних змін є національна 
нерівність, залежність; нестерпний стан зумовлює пориви цілих 
етнічних груп (колективів), націй проти іншонаціонального за-
силля, задля ліквідації національної несправедливості й досягнення 
ніким іншим не обмежуваних можливостей для повноцінної 
реалізації власних потенцій. 

Засади революціології 
Вивченням революцій займаються (і немало) й ті, хто заперечує 

їхню правомірність, намагається здискредитувати, звести оцінку до 
однозначно негативної суспільної ролі90. Умовно здійснювані зусилля 
можна найменувати анти-, негативно- або превентивнореволюцій-
ними концепціями. Однак незмінно пробиває собі дорогу й комп-
лексний, всебічний науковий підхід, який породив чималу конструк-
тивну (не апологетичну) літературу. В останні роки науковий напрям 
навіть почали іменувати спеціальним терміном – революціологія91. 
                                                 

90 Див., напр.: Красин Ю. А. Революцией устрашенные. Критический очерк 
буржуазных концепций социальной революции. – М., 1975; Гавлин М., Казакова Л. 
Современные буржуазные теории социальной революции. – М., 1980; Гавлин М., 
Казакова Л. Великий Октябрь и буржуазная социология революции. – М., 1987; 
Плимак Е. Г., Пантин И. К. Драма российских реформ и революций (срав-
нительно-политический анализ). – Ч. 1–2. – М., 2000. 

91Див.: Cohen A. S. Theories of Revolution. – London, 1975; Уоддис Дж. 
«Новые» теории революции. – М., 1975; Stockpol Т. States and Social Revolutions. – 
Cambridge, 1978; Волобуев П. В. Выбор путей общественного развития: теория, 
история, современность. – М., 1987. – 312 с.; Шанин Т. Революция как момент 
истины. Россия 1905–1907 гг. – 1917–1922 гг. – М., 1997. – 560 с.; Зародов К. И. 
Три революции в России и наше время. Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1977. – 636 с.; 
Управление риском. Риск, устойчивое развитие. Синергетика. – М., 2000; 
Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М., 2004; 
Шепелева В. Б. Революциология. Проблема предпосылок революционного 
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Орієнтуючись на досягнуті результати (в концентрованому 
вигляді вони представлені в згаданій книзі В. Шепелєвої, а тому 
свідомо вдаючись до теоретичних, історіографічних запозичень з її 
комплексної праці, щоб не повторювати від свого імені пророб-
лене), звісно, в потрібних випадках ставлячись до них з необ-
хідною мірою критичності, можна вже на новому якісному рівні – 
рівні науково-теоретичного аналізу – окреслити найзагальніші 
уявлення про роль революцій в історичному процесі. 

Відправними елементами – логічними «блоками» стали 
«теорія природного права» й концепція «суспільного договору», 
основи яких закладалися такими мислителями і політичними діячами, 
як Дж. Мільтон, Дж. Лільберн, Дж. Локк, Т. Гобс, Ж.-Ж. Руссо, 
Дж. Вашингтон, Т. Джеферсон, М. Робесп’єр та ін. Наріжна не-
спростовна ідея полягає в тому, що боротьба за природні права (на 
життя, свободу, щастя, рівність, братерство) абсолютно право-
мірна, оскільки вони існують раніше договору-закону. Отже, рево-
люція в ім’я прав і супроти усталеного закону цілком правомірна 
саме через свою природність. 

Слід зауважити побіжно, що коли цьому сформульованому 
принциповому погляду протиставлялися консервативні концепції 
(скажімо, подані у праці Е. Берка «Роздуми про революції у 
Франції»), вони не могли витримати сутнісної конкуренції, й у 
науково-теоретичному сенсі програвали, виявлялися безпорадними. 
Співвідношення підходів не мінялося й тоді, коли з різних причин 
захопливо оптимістичні сприйняття й кваліфікації революцій (Т.Пейн 
«Права людини») ставали значно стриманішими, виваженішими. Не 
змогли похитнути позицій прибічників революційно-оптимістичних 
поглядів і достатньо глибоко обґрунтовані ідеї еволюціонізму, зокре-
ма, концепції соціальної еволюції Г. Спенсера й О. Конта (еволюція – 
норма, благо, революція – злочин, біда). 

Полеміка в суспільствознавчій літературі упродовж кількох 
століть лише з новою й новою силою підтверджує: революція – 
один з двох природних варіантів руху необхідних соціальних змін. 

                                                                                                            
процесса 1917 года в России (по материалам отечественной и зарубежной 
историографии): Уч. пособие. – Омск, 2005. – 392с. 
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Достатньо наочно невідворотний детермінізм революцій 
аргументують прибічники так званого абстрактно-натуралістич-
ного напряму. Так, для автора широковідомої книги «Анатомія 
революції» (1938 р.) К. Брінтона суспільство – це живий організм, 
що постійно росте й розвивається, а його оболонка (надбудови, 
політичні, зокрема), як своєрідний «шкіряний покрив» не в змозі 
розвиватися такою ж, синхронною мірою, автоматично і співмірно 
відповідати потребам організму – то ж він «підганяється» до умов, 
що безкінечно змінюються такими свідомими й болісними зу-
силлями, як революції. 

Отже, причини революцій – об’єктивні, щонайгостріші пот-
реби зростання, самого життя, організації суспільства, навіть «спа-
сіння» останнього в кризових обставинах через віднайдення адек-
ватних кроків, які забезпечують можливості висхідного поступу. 

Розвиваючи й конкретизуючи абстрактно-натуралістичний 
напрям у революціології, прибічники політико-правового напрям-
ку (Д. Бодін, Б. Адаме, П. Сорокін, Л. Едвард, Д. Уебстер) 
підходять до революцій в першу чергу як політичних переворотів, 
які, своєю чергою, відкривають шлях до соціальних трансформацій 
(еволюцій), утім як і технічних, культурних, релігійних зрушень то-
що (Г. Лебон, Ч. Еллвуд, К. Брінтон, Д. Пітті, марксистські автори). 

Поширення набув і соціально-структурний напрям (Т. Пар-
сонс, Ч. Джонсон). Згідно з його уявленнями, суспільство як со-
ціальна система недовго може перебувати в «нормальному», «здо-
ровому», «стійкому» стані, у відносному, умовному балансі, рівно-
вазі. Динамічно розвиваючись як складно організована система, сус-
пільство саме собою входить в асинхронність іманентних йому 
соціальних цінностей і витвореного на даний момент соціально-полі-
тичного середовища. Настає час революцій як особливого виду змін, 
коли інші варіанти «не спрацьовують», втрачають «рятівне» значення. 

Одним із цікавих проявів соціально-структурного (системно-
структурного) підходу є елітистські концепції (Г. Моска, В. Па-
рето, Р. Міхельс), за якими політична влада в суспільстві має нале-
жати еліті, яка перебуває в постійній циркуляції (перманентний 
прихід у владні структури найобдарованіших, найрозумніших, най-
вольовитіших, найфаховіших особистостей з одночасним «відсі-
юванням» елементів, які перестають відповідати критеріям еліти). 
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Якщо такі канали соціальної мобільності забиваються, «косте-
ніють», революції постають як останні клапани циркуляції еліти, 
рятівники, які «хірургічним втручанням», попри всю його боліс-
ність, відкривають перспективу оздоровлення, зокрема морального 
(А. Тойнбі). Англійський релігійний філософ і історик вважає 
зміну еліт (як би не намагалися чіплятися за свої удавані переваги 
ті, хто не може запропонувати конструктивні відповіді на виклики 
часу) зовсім не випадковими актами, а цілком природними, 
об’єктивно зумовленими: «рух постійно виявляється у феномені 
розпаду – через безсмислене й дике руйнування цінностей до 
відродження в новому акті творення»92. 

Для А. Тойнбі незаперечно: якщо суспільство не в змозі від-
повідати на «виклики Часу», воно ставить на собі хрест, прова-
люється, невмолимо розчиняється у Пітьмі, приречене на загибель. 
Революція в цьому зв’язку (процес, який відповідає загальноцивілі-
заційній тенденції розвитку), безумовно, повинна розглядатися як 
відповідь соціуму на історичний виклик. Звісно, здатною давати 
відповіді на виклики Історії є лише «творча меншість», вона і опи-
няється на чолі революційного процесу. 

Найскладнішим і найважче адаптованим до історичного 
ґрунту залишається «психологічний напрям» сучасної революціо-
логії. Втім, зародився він достатньо давно і має за собою такі гучні 
в науці імена, як Г. Лебон, П. Аман, Д. Йодер, Ч. Еллвуд, П. Со-
рокін, М. Вебер, В. Зомбарт і багато інших. Усі вони тією чи ін-
шою мірою схильні шукати якийсь універсальний, всезагальний, 
притаманний усім революціям психологічний фундамент як орга-
нічний закон життя суспільства. Так сталося, що при цьому значно 
більше розробляються не стільки позитивні начала індивідумів, груп, 
страт – такі, скажімо, як альтруїзм, колективізм, тяжіння до гар-
монійності, взаємодопомоги (П. Кропоткін, І. Мечніков, К. Тімірязєв, 
Л. Гумільов, Г. Заварзін), а негативні інстинкти – егоїзм, страх, 
заздрість, ненависть, садизм і т. ін. (соціал-дарвіністи Д. Гумплович, 
У. Мак-Дугалл, У. Самнер, Е. Росс та ін.). На жаль, такий однобічний 
крен породжує просто злостиву, цинічну нервово антигуманну літера-
туру, як книга В. Булдакова «Красная смута. Природа и последствия 
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революционного насилия»93. Правда, поміркованіші (можливо – 
просто прагматичніші) школи і напрями демонструють вміння 
інтегрувати в себе, точніше – обертати собі на користь будь-який 
настрій, протестне дійство – аж до соціальних конфліктів включно. 
Це соціальне маніпулювання, яке, між іншим, здійснюється тим 
ефективніше, чим краще й глибше розпізнається дійсна природа 
походження конфліктів на всіх їх зрізах – від індивідуально-
особистісних до глобально-вселюдських. 

Лапідарно вищеокреслені напрями у вивченні феномену 
революцій, попри певні неминучі суперечності, «нестиковки», 
все ж дозволяють здійснювати множинні, різноманітні підходи, 
які в чомусь доповнюють один одного, в чомусь «перекривають», у 
чомусь породжують зрозумілі різночитання, а разом свідчать про 
об’єкивно-суб’єктивну закономірність явища, яке аналізується, і 
здатність підлягати системному науковому дослідженню, поясненню 
з обґрунтованими результатами – висновками. 

У найзагальнішому, революції – це найінтенсивніші, най-
усвідомленіші і найбільш насильницькі процеси в межах усієї 
сукупності соціальних рухів, їхній апогей і кульмінація (X. Арендт, 
С. Гантінгтон, Ш. Ейзенштадт). У них якнайповніше втілюються 
емоції, високі пориви, неабиякі організаційні здібності, високо роз-
винута ідеологія соціального протесту і визвольного ідеалу, засно-
ваного на вірі в Справедливість, Рівність, Свободу, Прогрес, на 
переконанні, що революції відкривають шлях до кращого, доско-
налішого соціального порядку. Ставка в революціях робиться на 
пріоритет політики, ідеали прогресу, розуму, на соціальну й куль-
турну активність, потенційну здатність покращувати суспільні від-
носини. Попри всякий драматизм протікання, революції – най-
успішніші періоди, прориви в історії до нової якості, до змін у мо-
ральній сфері. Обґрунтованим видається марксистський підхід, за 
яким революції здійснюють злам застарілої політичної надбудови і 
створення нової, що, як правило, супроводжується подоланням опо-
ру певних, часом достатньо чисельних суспільних груп. 

                                                 
93 Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного 
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Водночас варто враховувати, що революції охоплюють 
суспільство в цілому як єдиний суспільний організм і різні сфери 
громадського життя. Цілком правомірними є терміни: промислова, 
індустріальна, наукова, науково-технічна, управлінська, інформа-
ційна, соціальна, політична, культурна, інтелектуальна, духовна, 
моральна, сексуальна, екологічна революції. Якщо революції не 
досягають або не відразу (не з першого разу) досягають тієї мети, 
яка оформляється в програми, теорії, концепції їх ідеологами, 
внесок революцій у цивілізаційний поступ все одно позитивний. 
Таку їхню властивість дуже тонко підмітив один з найяскравіших 
представників народництва, інтелектуал П. Лавров. Він наголошу-
вав: «Саме в процесі боротьби за найширшу й найвищу, навіть і 
недосяжну життєву мету можуть бути здійснені ті реальні цілі, які 
роблять історію людства процесом прогресивним. Реальний прог-
рес історії складається не з чого іншого, як з окремих завоювань, 
зроблених за прагнення до набагато ширшої і далекої правди в 
думках і житті, завоювань, які були б неможливими, якби перед 
очима особистостей, які здійснюють ці завоювання, не вимальо-
вувалися ідеали набагато ширші, правда набагато радикальніша»94. 

Практично ту саму думку, значно лапідарніше, повторив і 
М. Вебер, підкресливши, що навіть утопічними задумами по-
літики-революціонери спонукають іти за горизонт, оскільки 
«можливого не можна було б досягнути, якби в світі знову і 
знову не тягнулись до неможливого»95. 

Якщо революції, не досягши мети, завершившись поразками, 
не знімають назрілих суспільних суперечностей, неминуче зали-
шається об’єктивний ґрунт для їх повторення (наприклад, за 12 ро-
ків – 1905–1917 – в Росії відбулося аж три революції з повторними 
намаганнями розв’язати багато тих самих проблем), іноді за 
«дозріліших» обставин, а іноді – ще за складніших умов, що 
нерідко призводить до більш загострених форм протікання, спон-
танних «викидів» енергії, вибухів ексцесів, яких би, вочевидь, 
вдалося уникнути за своєчасного досягнення історично зумовлених 
потреб розвитку, подолання кризових фаз. 

                                                 
94 Цит. за: С чего начинается личность. 2-е изд. – М., 1984. – С. 23. 
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Типологічна кваліфікація революцій 
Революціологи пропонують цілу низку логічних критеріїв, 

застосування яких дозволяє ввести певний порядок у кваліфікацію 
революцій, тобто її типологізацію. 

Оскільки набір критеріїв (схем), до яких вдаються дослідники, 
має відмінності, по-різному оформляються і пропоновані типології 
(абсолютизувати жодної не варто, апріорі розуміючи їх умовність). 

Так, у схемі Р. Тантера-М. Мідларського акцент зроблено на 
критеріях: а) ступінь участі мас; б) тривалість революцій; в) рівень 
насильства; г) цілі повстанців. Виходячи з цього вичленяються 
чотири типи революцій: 

1. Революція мас – рух широких соціальних сил, тривалий за 
часом, з високим рівнем насильства, рух, який веде до фунда-
ментальних політичних і соціальних змін. 

2. Революційний переворот, «революція згори» – порівняно 
невисокий рівень участі мас, короткочасність, поміркованість в 
усіх сферах діяльності і, як наслідок, – зміни лише в політичній 
системі суспільства. 

3. Переворот-реформа – еклектичний варіант, коли опора-
мета робиться на другому елементі, а перший, по суті, підпо-
рядковується другому, таким чином, здійснюється млявіше за ре-
волюційний переворот, з меншою рішучістю, інтенсивністю. 

4. «Двірцева революція» – заколот, здійснюється без участі 
мас, швидкоплинно, миттєво, з обмеженим, «точковим» насиль-
ством і без скільки-небудь помітних внутрішніх політичних наслід-
ків-змін. 

Ф. Гросс значною мірою дотримується означеної схеми, хоча 
вводить і новий елемент – комбінований етап революцій – 
«революції згори» і «революції знизу». 

За типологічною схемою Ч. Джонсона, в якій наріжними є 
критерії: а)мета; б) особистість революціонерів (еліта, середні 
верстви, нижчі верстви; в)ідеологія руху (реформізм, націоналізм, 
месіанство); г) урегульованість (стихійність чи плановість), 
виділяється шість типів революцій. 

1. Жакерія – широкий масовий стихійний рух селянства з 
обмеженими цілями-вимогами (ослабити ступінь гноблення, по-
вернути втрачені права і т. ін.) без постановки питання про 
необхідність повалення наявного політичного ладу). 
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2. Месіанський рух – має всі ознаки жакерії, однак до-
повнюється формулюванням мети, хоча і проблемної, утопічної 
(зміни ладу), але заклично-мобілізаційної. 

3. Анархічний бунт – ностальгічна реакція – несприйняття змін 
під знаком романтизації – ідеалізації старого (зразок – Вандея). 

4. Верхівковий державний переворот – «двірцева революція». 
5. Якобінська комуністична революція, основними ознаками 

якої є стихійність, масовість, спрямованість до радикального полі-
тичного і соціального переустрою. Це фактично «революція мас», 
«революція знизу» за попередньою схемою. 

6. Збройний масовий виступ – добре підготовлений в усіх від-
ношеннях національний і соціальний рух на базі партизанської війни. 

Свою логіку має і вичленення із множини революцій тих, які 
виявилися особливо масштабними, справили вплив (іноді визна-
чальний і довготривалий) на цивілізаційний поступ. Так, Ш. Ейзен-
штадт вибудовує ланцюжок «Великих революцій»: «Великий 
заколот» (1640–1660 рр.) і «Славна революція» (1688 р.) в Англії, 
Американська революція (1761–1766 рр.), Велика французька 
революція кінця XVIII ст., європейські революції 1848 р., Паризька 
Комуна 1871 р., Велика Жовтнева соціалістична революція, кому-
ністична революція в Китаї (1911–1948 рр.). 

Зрештою, міркування з приводу типології революцій не-
можливі без звернення до марксистського спадку. В методоло-
гічному відношенні марксизм розрізняє а) рухи-переходи, зрушен-
ня в рамках однієї суспільно-економічної формації і б) переходи 
(стрибки) між суспільними формаціями. 

Орієнтуючись на них, сучасний дослідник В. Шепелєва сфор-
мулювала власну градацію: «... Катаклізми, які породжені супереч-
ностями між «базисом» (який виривається вперед) і старою надбудо-
вою (передусім політичною владою) є сенс визначати як «політичні 
революції». Катаклізм всередині «базису» – між продуктивними си-
лами (найдинамічнішим соціальним чинником) і виробничими відно-
синами на міжформаційному рівні (коли неможливо вже обійтися лише 
перетвореними формами старих сутностей) – можливо, виправдано 
називати «революціями соціальними»96. Аналізуючи різні, часом 
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відмінні сентенції К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна, історик «елас-
тично» солідаризується з точкою зору (П. Ткачов, М. Ріджсі, Ю. Кра-
сін), згідно з якою вирішальною ознакою і політичним змістом со-
ціальної революції є перехід влади в руки революційного класу97. 

На сьогодні зусиллями представників різних галузей гумані-
тарного знання досить ґрунтовно, детально розроблені складові 
елементи – аспекти революціології. Хоча «дрібниць», «другоряд-
ностей» тут немає, все ж є сенс згадати про ті моменти, які без-
посередньо дотичні до порушеної теми. 

Ідеться, передусім, про революційні альтернативи як вті-
лення історичної детермінованості, перетворення ймовірної мож-
ливості-тенденції на реалію життя. 

Важливо брати в розрахунок, що наявності об’єктивних пе-
редумов для революційного прориву може виявитися і недостатньо 
для «автоматичного» сходження на більш високий суспільний 
щабель, що вибір шляху суспільного розвитку – це надскладна 
рівнодіюча боротьби класів (страт), активності різних соціальних 
сил – тенденцій. Слід мати на увазі й те, що реалізація однієї з 
«можливостей» «виключає», «знімає» реалізацію інших «мож-
ливостей» на певному історичному відтинку. 

Щоправда, неантагоністичні вектори здатні хоча б частково 
«зійтися», «збігтися», витворюючи еклектичний (не в осудному 
сенсі, а в розумінні поєднання, доповнення) варіант. 

Оскільки за наявності об’єктивних передумов вибір подаль-
шого шляху суспільного поступу залежить від суб’єктивного 
чинника, саме на останній покладається історична відповідальність 
за використання шансу, за визначення відповідного (критичного) 
моменту активізації вирішальних дій. У політології такий пере-
ломний момент іменують точкою біфуркації системи. В цьому сенсі 
ленінські «крилаті» слова «зволікання смерті подібне», «завтра буде 
пізно» не яскрава риторика, а жорстка істина. На піку революційної 
кризи вагання лідерів, їхня схильність до м’якості, обережності, 
поміркованості, гуманності більший недолік, аніж рішучість, 
непохитність, незламність. Невиправданим браком радикалізму 
можна згубити не лише суб’єктивну справу окремої особистості, 
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групи, партії, класу, можна втратити саму «можливість», яка не так 
часто складається сприятливо. 

Однак «зчеплення» об’єктивного з суб’єктивним також відбу-
вається і не автоматично, і не просто: суб’єктів політики, які пре-
тендують на роль виразників інтересів не лише тих чи інших сил, а й 
історичного прогресу в цілому, акторів, здатних краще за інших, 
адекватніше відчувати «виклики часу», «запити історії», завжди 
більше ніж достатньо. І всі вони, як правило, ведуть відчайдушну 
боротьбу за впливи, за те, щоб створити під своєю зверхністю 
«критичну більшість», схилити на свій бік «терези історії». 

Сказане має пряме відношення і до реалізації в суспільному 
поступі прямого і звивистого шляху розвитку. Звісно, найбажа-
нішим видається прямий шлях – найповнішого, найінтенсивнішого 
втілення історичної необхідності. Однак подібний ідеальний 
варіант вкрай рідкісний: тенденції, яка відбиває закономірність, 
протистоїть контртенденція, та ще й, як правило, не одна. Тоді 
парадигма набуває складної, зітканої з суперечностей і різновек-
торностей рівнодіючої, що включає в себе післякризовий прорив 
вперед, до нової якості і, водночас, широкий спектр відтінків 
реакційної, консервативної поведінки, прагматизм, вимушений 
реалізм, угодовство, компроміси, рятівне реформаторство тощо. 

Дуже непростою, багатоаспектною постає проблема «ціни 
революції», «сплати» за суспільний прогрес, неминучості чи до-
пустимості «жертв» й т. ін. Полишаючи осторонь розмови про 
«передчасні революції», діалектично зумовлені «провали назад», 
слід констатувати, що не лише представники всіх вищеозначених 
наукових напрямів революціології, але навіть і найяскравіші репре-
зентанти релігійно-філософської думки (М. Бердяєв, С. Булгаков, 
С. Франк, євразійці) сходяться на тому, що революції – один з 
найефективніших (якщо не найефективніший) способів руху со-
ціуму вектором прогресу. Саме вони відкривають можливість в 
історично найкоротші строки опинитися на вістрі загально-
цивілізаційного поступу, долаючи відсталість і всі пов’язані з нею 
біди, зберегти життя цілих поколінь від історичного (точніше, 
позаісторичного) животіння, забезпечення для власної нації – на-
роду – суперетносу переважаючих щодо інших спільнот або опти-
мізованих позицій на міжнародній арені, в міжнародному поділі 
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праці, на світовому ринку товарів і послуг. Саме так забезпе-
чуються найсприятливіші умови для самореалізації всіх 
внутрішніх потенцій суспільства відповідно до загальноцивіліза-
ційних тенденцій розвитку. Здавалось би, за такі перспективи або 
жодної ціни не жаль, або вона за будь-яких обставин буде незрів-
нянно меншою, ніж «блукання історичними манівцями» чи марно-
тратне «тупцювання в болоті». 

Однак з моменту перших революційних «досвідів» здійнявся 
вал їх тлумачень як «соціальної хвороби», «стихійного лиха», 
«руйнівного зла», «патологічного відхилення від природного шля-
ху людства», «кривавого насильства над історією» тощо (Ж. Ел-
люль, М. Понті, А. Леруа-Больє, Д. Броген, С. Хуке та ін.). 
Вважаючи революції «найспустошливішим, найдорожчим спосо-
бом руху вперед», руху «вкрай малоефективного й болісного», 
прибічники подібної позиції пропонують суспільній свідомості 
дуже примітивну думку: хай буде що завгодно, тільки не рево-
люція. Народною мудрістю така позиція кваліфікується просто: за 
деревами не бачити лісу. Якщо суспільство не спроможне реалі-
зувати назрілу історичну необхідність, відмовляється від належної 
відповіді на виклики часу, воно неминуче прирікає себе на історичне 
небуття, розпад, деградацію, зникнення з історичної арени і тим 
самим гальмує, завдає шкоди й загальноцивілізаційному прогресу. 
Отже, доводиться говорити про ціну відмови від революцій, тобто 
від прогресу, виміряти яку взагалі неможливо. 

Якщо виходити з тези про народні маси як творців історії 
(після К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна її дуже глибоко й 
предметно обґрунтовує в своїх працях один з кращих знавців 
суспільних рухів XX століття П. Волобуєв), то вона якнайповніше 
й найрельєфніше виявляється саме в епохи соціальних революцій. 
Отже, за законами логіки, революції – найдемократичніше явище. 
В цьому зв’язку варто ще раз звернутися до прикметного істо-
ріософського зауваження-висновку А. Тойнбі: «Великі новації 
ніколи не приходять згори, вони завжди розвиваються знизу 
догори, подібно до дерев»98. 

                                                 
98 Цит. за: Шепелева В. Б. Назв. праця. – С. 71. 
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Зрештою, хто б то не був, стикаючись зі звинуваченнями 
революцій в антигуманізмі, насильстві, терорі, не полишаючи 
правди фактів, не можуть заперечити, що всі покоління револю-
ціонерів, починаючи хоча б із соціалістів і комуністів-утопістів, 
таких радикальних прибічників зміни світо устрою, як К. Маркс, 
Ф. Енгельс, В. Ленін, беззастережно вважали найкращим, най-
перспективнішим, найбажанішим варіантом прогресу революцію 
мирну, безкровну, обережну, поступову, «реформістьку». Однак і її 
перспектива, і досвід здійснення завжди потрапляли у залежність 
зовсім не від інтересів, розрахунків, планів революціонерів... 

Дуже промовистий приклад – поширений Виконавчим ко-
мітетом «Народної Волі» лист спадкоємцю царя після вбивства 
Олександра Другого. В ньому щиро, зворушливо говорилося: 
«Кривава трагедія, яка розігралася на Катерининському каналі 
(місце вбивства царя – В .  С .), не була випадковістю... Пояснювати 
подібні факти зловмисністю окремих особистостей або хоча б 
«зграї» може лише людина, зовсім нездатна аналізувати життя 
народів. Революціонерів створюють обставини, всезагальне невдо-
волення народу, прагнення... до нових суспільних форм». Охарак-
теризувавши політику уряду як посилення народного рабства, 
примноження репресій проти противників хижацького ладу, 
народовольці наголошували: «З такого становища може бути лише 
два виходи: або революція, абсолютно неминуча, яку не можна 
відвернути жодними стратами, або добровільне звернення верховної 
влади до народу... В інтересах рідної країни, для уникнення... 
страшних бідувань, завжди супутніх революції, Виконавчий Комітет 
звертається до вашої величності з порадою обрати другий шлях». 
Надзвичайно прикметні наступні слова листа: «... Як тільки 
верховна влада перестане бути свавільною.., Виконавчий Комітет 
сам припинить свою діяльність.., щоб присвятити себе культурній 
роботі на благо рідного народу. Мирна ідейна боротьба змінить 
насильство, яке противне нам більше, ніж вашим слугам»99. 

Однак упродовж останніх років не зменшується кількість 
публікацій, в яких вітчизняні й зарубіжні фахівці майже одно-
стайно доводять, що будь-яка революція є найстрашнішим суспіль-
ним катаклізмом, величезним злом і навіть «вищою карою», пос-

                                                 
99 Цит. За: Шепелева В. Б. Назв. праця. – С. 43. 
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ланою безталанним народам. Особлива ж напруженість, що сягає 
емоційного апогею, виникає, коли такі автори стикаються зі спро-
бами поєднати в одне ціле два абсолютно несумісні, на їхню 
думку, поняття – «Україна» і «революція». 

Основні пояснення-заперечення зводяться до того, що ук-
раїнській нації, її природі, сутності, менталітетові не притаманні ради-
калізм, потяг до руйнування, безладу, зазіхання на «священний лад». 
Україну, нібито, втягнув у злочинний, кривавий вир «північний 
сусід». А оскільки вона чинила опір, то першою – і найбільшою 
мірою – скуштувала плодів страшних соціальних експериментів. 
Отже, якщо й ставити ці поняття поряд, то не інакше як антиподи, з 
обов’язково негативним забарвленням поняття «революція»100. 

Тут, вочевидь, допускається відразу кілька суттєвих похибок. 
По-перше, зі всіх революцій, що мали місце в історії України 

чи вплинули на її долю, до уваги береться (в усякому разі, згідно з 
аргументацією, що застосовується) лише одна – Жовтнева. 

По-друге, далеко не завжди коректно вибудовується при-
чинно-наслідковий ланцюжок системи доказів: від імені ук-
раїнського народу революції часто звинувачують у тому, в чому 
вони ані безпосередньо, ані опосередковано «не винні»; зате або ж 
зовсім замовчуються, або переносяться на другий план ті очевидні 
позитивні зрушення, що відбулись у розвитку українського народу 
як прямий результат саме революцій. 

По-третє, згадана логічна конструкція ігнорує ті політичні 
реалії, конкретні події 1917–1920 рр., що, як мінімум, із нею прямо 
не кореспондуються, у багатьох випадках їй суперечать, а в 
багатьох – і просто спростовуються. 

Що стосується революцій на українських землях, то може 
йтися як про ті, що відбувалися в імперіях, між якими було 
поділено Україну, – Австро-Угорщині й Росії, – так і про власне 
українські національні революції. Якщо розташувати їх у хроно-

                                                 
100 Див.: Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття. Нариси політичної 

історії. – К., 1993. – С. 195–203; Дашкевич Я. Хам чи Яфет: В’ячеслав 
Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – К.Філа-
дельфія, 1994. – С. 63; Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917–
1919 рр. (історико-генетичний аналіз). – К., 1995. – С. 3; Семененко В. І. Історія 
Східної України. Поновлення кайданів (1917–1922 рр.). – Х., 1995. – 400 с. 
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логічній послідовності, то матимемо такий ряд: Українська націо-
нальна революція 1648–1676 рр.; буржуазна революція 1848 р. в 
Австро-Угорщині; перша російська революція (1905–1907 рр.), 
Лютнева буржуазно-демократична революція 1917 р. в Росії, 
Жовтнева соціалістична революція 1917 р.; Українська національно-
демократична революція 1917–1920 рр.; буржуазно-демократичні 
революції в Австро-Угорщині (жовтень 1918 р.) та Німеччині 
(листопад 1918 р.). 

У цій розвідці свідомо не ставиться завдання бодай короткого 
аналізу революційного за своєю суттю суспільного зламу кінця 80-х – 
початку 90-х років минулого століття, спроба чого в найзагальнішому 
вигляді робилася автором раніше101. Рівною мірою це стосується і 
спростування далекої від науковості концепції «помаранчевої 
революції» 2004 р. 102. Головна причина тут – незавершеність проце-
сів, закладати відрафіновані знання про які в національну пам’ять, 
вочевидь, зарано. Непередбачувані повороти життя можуть призвести 
до цілком імовірних, і при тому істотних, коректив. 

Для одержання переконливих висновків, наочного уявлення 
про роль кожної з революцій у долі українства, які детермінують 
відповідні зміст і характер пам’яті про них, важливим видається 
здійснення, спираючись на вищевикладені наукові критерії, дворів-
невого аналізу: 1) ступеня наукового освоєння різних революційних 
станів, тобто історіографічних надбаннь і наявних дослідницьких 
проблем та 2) імплементації в колективну національну пам’ять науко-
вих досягнень, враховуючи супровідні тенденції впливу на закріп-
лення об’єктивних знань деструктивних впливів – міфотворчості, 
фальсифікацій, кон’юнктурних нашарувань, дилетантства тощо. 

Українська революція середини ХVII століття 
Історично першою на зламі середньовіччя і нової доби стала 

Українська національна революція, що почалася в середині XVII 
століття під проводом Б. Хмельницького. Схоже, що на зміну 
термінам «козацьке повстання», «козацька війна», «польсько-ко-
зацька війна», «визвольна війна», «національно-визвольна війна», 

                                                 
101 Див.: Солдатенко В. Революції та історичний поступ України // Політична 

думка. – 1999. – № 1–2. – С. 164–167.  
102 Див.: Солдатенко В. До оцінки сучасних суспільних процесів в Україні // 

У кольорах «помаранчевої революції». – К., 2007. – С. 295–303.  



Проблеми історичної пам’яті 
                    

79 

які донедавна домінували в історіографії, приходять поняття 
«національна революція середини XVII століття», «Українська 
національна революція 1648–1676 рр.». Найширше вони викорис-
товуються, найпослідовніше відстоюються і найґрунтовніше аргу-
ментуються у працях провідних вітчизняних учених-медієвістів 
В. Смолія і В. Степанкова103. Орієнтуючи читачів на їхні дослід-
ження, спираючись, передусім, на публікації цих авторів, прин-
ципово поділяючи сформульовані ними оцінки та висновки, автор 
тут вважає за доцільне обмежитися викладеним нижче. 

На середину XVII століття, як відомо, етнічні українські 
землі були розірвані між європейськими державами. Найбільша їх 
частина входила до складу Польського королівства, значно менші 
території належали Литовському князівству, Молдавії, Австрії і 
Трансільванії. Особливо тяжким було становище українців під 
Польщею, яка культивувала жорстокий національно-релігійний 
гніт: постійні утиски православної церкви, повсюдне насаджування 
католицизму, всілякі перешкоди у розвитку української націо-
нальної культури, мови, освіти тощо. 

Усе це накладалося на суперечності, що наростали в со-
ціально-економічному житті: зародження й утвердження нової, 
буржуазної моделі суспільних відносин поволі захоплювало у свою 
сферу і схід Європи, в тому числі українські землі, де водночас 
                                                 

103 Див.: Смолій В., Степанков В. Людина і епоха. 400-річчю Богдана 
Хмельницького присвячується. II Вісник Національної академії наук України. – 
1995. – № 9/10. – С. 67, 70 –72; Борисенко В. Й. Національно-визвольна 
революція 1648 р. в Україні (до постановки проблеми) // Богдан Хмельницький та 
його доба (Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 400-річчю від дня 
народження Великого гетьмана). – К., 1996. – С. 38–40; Степанков В. С. 
Українська революція 1648–1676 рр. у контексті європейського революційного 
руху ХVІ–ХVІІ ст.: спроба порівняльного аналізу // Український історичний 
журнал. – 1997. – № 1. – С. 3–21; Смолій В.А., Степанков В. С. Українська дер-
жавна ідея. – К., 1997. – С. 10–102 та ін.; їх же. Українська національна революція 
1648–1676 рр. крізь призму століть // Український історичний журнал. – 1998. – 
№ 1. – С. 3–24; № 2. – С. 3–25; № 3. – С. 3–12; Степанков В. С. Українська 
національна революція XVII століття: причини, типологія, хронологічні межі 
(дискусійні нотатки) // Національно-визвольна війна українського народу се-
редини XVII ст.: політика, ідеологія, військове мистецтво. – К., 1998. – С. 26–45; 
Смолій В. Степанков В. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. 
Третє, доопрацьоване видання. – К., 2009. – 680 с.; їх же. Українська національна 
революція XVII ст. (1648–1676 рр.) – К., 2009. – 447 с. 
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зміцнювалися найвідсталіші інститути феодального суспільства, 
зокрема, кріпацтво у найбрутальніших його формах. 

На відміну від західноєвропейських країн, новий подих ци-
вілізації на сході, на українських землях, виявився передусім у 
козацькому сільськогосподарському виробництві, яке фахівці 
схильні кваліфікувати як фермерське104. 

Основні суспільно-політичні принципи «козацького устрою» 
виходили за межі тогочасних уявлень про середньовічну абсо-
лютистську державну організацію. До цих принципів належать 
заперечення феодальної залежності й станової нерівності; рівність 
у правах на володіння землею та сільськогосподарськими угід-
дями; можливість вільно займатися промислами й торгівлею; 
необмежений вступ до козацьких лав, незалежно від станового чи 
національного походження. 

Зовсім «не вписувалися» у польські закони етичні правила й 
норми, що їх дотримувалися у взаєминах і побуті козаки. Комплекс 
їхніх «прав і вольностей» вирізнявся демократичністю, неприта-
манною монархіям. 

Козацтво виступило ініціатором відродження ідеї ук-
раїнської державності, успадкованої ним від князівської Русі.               
Цю ідею воно дедалі активніше оформляло у прагнення визволитися 
від чужоземного гніту. Не варто також скидати з рахунку вплив на сві-
домість українців ідеології Реформації, що поширювалася в Європі105. 

Зумовлений названими причинами (соціального, національ-
ного, релігійного характеру), рух привів у 1648 р. до такого могут-
нього вибуху, який за глибиною і масштабністю, за завданнями, 
змістом і характером боротьби був дуже схожий із розвитком 
революційних процесів XVII ст. в Європі, органічно вплітався в 
їхній контекст, продовжуючи єдиний ланцюг буржуазних революцій. 

                                                 
104 Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у 

західноєвропейських літературних пам’ятках). – К., 1992. – С. 36; Степанков В. С. 
Українська революція 1648–1676 рр. у контексті європейського революційного 
руху XVI–ХVІІ ст. – С. 5. 

105 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея. – С. 10–102; їх 
же. Українська революція в контексті європейського революційного руху ХVІ–
ХVІІ ст. // Історія України. Навч. посібник. Вид. 3-є доп. і перероб. – К., 2002. – 
С. 127–128. 
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Цікава і досить промовиста деталь – вождя Української революції 
Б. Хмельницького називали «українським Кромвелем»106. 

У ході революції викристалізовувалася державницька ідея: від 
автономної козацької України у складі Речі Посполитої до власної, 
незалежної від Польщі держави – спадкоємиці Київської Русі. 

Отже, домінантою процесів, розпочатих у 1648 р. під про-
водом Б. Хмельницького, стала боротьба за незалежність і со-
борність України, а якісні зміни, до яких вона привела, цілком об-
ґрунтовано віднести до розряду національних революцій. 

Українська революція 1648–1676 рр., попри деякі відмінності, 
за своїм типом належить до європейських революцій ХVІ–ХVІІ 
століть. Вона становила важливу складову ланку процесу зародження 
й утвердження на континенті нових суспільних відносин. На відміну 
від Англійської та Нідерландської революцій, що завершилися пере-
могою, Українська зазнала поразки (як, до речі, й Німецька). І все ж її 
історичне значення для українського народу величезне. 

Результатом революції було створення національної держави, 
частина якої на території Лівобережної України (Гетьманщина) як 
автономна проіснувала у складі Російської імперії до початку 80-х 
років XVIII ст. На Правобережній Україні до початку XVIII ст. 
національно-патріотичні сили прагнули відновити державну струк-
туру з власною територією й кордонами по Случу і Дністру й воз-
з’єднатися з Гетьманщиною в єдиний державно-політичний організм. 

У добу Української революції сформувалася українська дер-
жавницька ідея, що стала для наступних поколінь домінуючою в 
боротьбі за національну незалежність. 

Революція відіграла роль могутнього імпульсу в розвитку 
української нації, її політичної самосвідомості; зумовила закріп-
лення назви «Україна» за витвореною державою (згодом ця назва 
поширилася на всю територію проживання українського етносу). 

Протягом багатьох десятиріч після завершення революції 
селянство не переставало користуватися наслідками соціально-
економічних завоювань, чинячи опір процесові закріпачення. 

У ході національної революції народні маси здобули без-
цінний досвід боротьби (в її найрізноманітніших формах) як проти 

                                                 
106 Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1960. – С. 31. 
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національно-релігійного гніту, так і проти соціальної нерівно-
правності й економічного визиску. 

У зовнішньополітичному аспекті Українська революція 
спричинила серйозні зміни у співвідношенні сил у Східній, 
Південно-Східній і Центральній Європі. Вона різко послабила 
позиції Речі Посполитої та Кримського ханства й сприяла зміц-
ненню Російської імперії, Швеції й Бранденбургу. Було зірвано 
плани Ватикану щодо укладення «універсальної унії». Революція 
призвела до загострення соціальної боротьби в Польщі, Московії, 
Молдавії, національно-визвольної й соціальної боротьби – у Біло-
русії, Валахії, Болгарії, Сербії й Греції107. 

Ідеали Української революції середини XVII ст. не лише нади-
хали на ратні й звитяжні подвиги наступні покоління борців за ук-
раїнську ідею, українську справу. Вони міцно закарбувалися у генній 
пам’яті народу, незмінно викликаючи захоплення й залишаючись 
невичерпним джерелом національного духу, високого патріотизму. 

Українці у вирі європейського революційного збурення  
середини ХІХ століття 

Наступним могутнім соціальним сплеском, у який виявилося 
втягнутим українство, точніше, його частина, що мешкала на 
західних землях, стала революція 1848 р. в Австро-Угорщині108. 

Останнім часом стало звичним згадувати про те, що українці, 
яким волею долі судилося жити в Австро-Угорській імперії, вже із 
середини XIX ст. могли користуватися демократичними свобо-
дами, які панували в цій країні. Значно рідше наголошується на 
тому, що ці свободи стали завоюванням революції 1848 р. Під на-
тиском повстання, яке охопило практично всі регіони, цісар Фер-
динанд І змушений був 15 березня 1848 р. погодитися на прий-
няття конституції. Проголошувалася свобода слова, друку, зборів, 
було дозволено створювати загони національної гвардії. 

Українське населення радо вітало революційні зміни, вли-
ваючись у соціальний і національний рухи, що дедалі міцніли. 

                                                 
107 Степанков В. С. Українська революція 1648–1676 рр. у контексті 

європейського революційного руху ХVІ–ХVІІ ст. – С. 17; Смолій В. А., Сте-
панков В. С. Українська національна революція 1648–1676 рр. – С. 9–11. 

108 Див.: Пристер Е. Краткая история Австрии. – М., 1952. – 511 с.; Революции 
1848–1849. – М., 1952. – Т. 1. – 848 с.; Т.2. – 638 с.; Історія України. Навч. 
посібник. Вид. 3-є, доп. і перероблене – К., 2002. – с. 184–191. 
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Новою перемогою революції стало скасування панщини циркуля-
ром (патентом) від 17 квітня 1848 р. З 1 липня 1848 р. дію патенту 
було поширено й на Буковину. Дещо пізніше – з 2 березня 1853 р. – 
стало вільним і селянство Закарпаття109. 

Український національний рух, маючи переважно антиполь-
ське спрямування, поступово набув політичного характеру, отри-
мав одним зі своїх наслідків утворення 2 травня 1848 р. Головної 
Руської (української) Ради. 15 травня вийшла перша українська 
газета «Зоря Галицька» – її друкований орган. Головна Руська Рада 
стала, по суті, тимчасовим національним урядом, проголосивши 
ідею єдності всього українського народу, послідовно її пропагуючи 
та відстоюючи110. 

Представники Головної Руської Ради брали участь у роботі 
Слов’янського конгресу в Празі, вперше в історії проголосивши на 
міжнародному рівні окремішність українців та їхню волю до 
боротьби за політичні й національні права. 

Від того ж часу українці Галичини й Буковини почали брати 
участь у виборах до парламенту, виборюючи місця для своїх пред-
ставників, які у вищому законодавчому органі Австро-Угорщини 
відстоювали національні інтереси111. Українські посли в австрій-
ському парламенті вимагали виділення українських земель, що пере-
бували в межах Австрійської держави, в окремий коронний край під 
управлінням намісника і приєднання Буковини та Закарпаття до 
Галичини. У боротьбі з поляками, які намагалися перетворити Га-

                                                 
109 Історія України. – С. 178; Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис 

суспільно-політичного руху (XIX ст. – 1939 р.). – Івано- Франківськ, 1993. – 
С. 30–41. 

110 Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914. – 
Львів, 1926. – 737 с.; Мельникова И. Н. Национально-освободительная борьба 
украинцев в Закарпатской Руси в 1848 г. // Революции 1848–1849. – Т. 1. – С. 440 ; 
Миллер И.С. Революционное движение и национальная борьба в Галиции в 1848 г. // 
Революции 1848–1849. – Т. 1. – С. 393. 

111 Див.: Лисяк-Рудницький І. Українці в Галичині під австрійським 
пануванням // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. – Т. 1. – К., 1994. –            
С. 413–450; Симоненко Р. Г., Табачник Д. В. Революції 1848–1849 років у Європі. 
«Весна народів» і становлення українського національного руху в Галичині // 
Симоненко Р. Г.; Табачник Д. В. Українсько-польські відносини та боротьба за 
єдність України. Нариси. – К., 2007. – С. 201–226.  
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личину на австрійську провінцію, вдалося зорганізувати власні 
збройні сили – Народну гвардію112. 

Конституційний процес розвивався суперечливо, наштовху-
вався на великі перепони. Розроблений проект конституції пе-
редбачав перетворення Австрійської імперії на федерацію вільних, 
рівноправних націй. Проте в умовах спаду революції уряд розпус-
тив 7 березня 1849 р. парламент, проголосивши перед тим (4 бе-
резня) «откройовану» (даровану згори) конституцію. Згідно з нею, 
новий імператор Франц-Йосиф І відновлював централізовану 
монархію. Водночас у документі заявлялося про визнання націо-
нальної рівноправності. Однак у 1851 р. й ця конституція, так і не 
набравши чинності, була скасована. 

В епоху неоабсолютизму (до 1860 р.) імператор намагався – 
позицію за позицією – знищити здобутки революції 1848 р., проте 
повернення до колишнього стану було вже просто неможливе. 
Дедалі активніше виявляли себе реформаторські настрої й сили, 
що й зумовило відновлення в 60-х роках конституційно-парла-
ментського правління, досягнення австро-угорського компромісу, 
оформлення дуалістичної (двоїстої) Австро-Угорської імперії, по-
літичний статус якої визначила груднева конституція 1867 р. 

Конституція декларувала демократичні свободи – недотор-
канність особи, житла і власності, свободу слова й друку, право 
спілок і зборів, формальну рівноправність національностей і мов у 
школі, установах та громадському житті. Законодавчу владу пред-
ставляв двопалатний парламент (рейхстаг), до компетенції якого 
належали загальні питання державного життя, інші передавались у 
відання крайових сеймів113. 

Автономію і право мати власний сейм дістала й Галичина. 
Українське представництво через постійні зміни в куріальній сис-
темі виборів на користь цензових елементів і панівних націй дедалі 
більше скорочувалось і в рейхстазі, і в крайовому сеймі, та все ж 
українці користувались обмеженими демократичними свободами. 

Порівняно більшими політичними свободами в підавстрійсь-
кій Україні користувалися й діячі національно-визвольного руху з 

                                                 
112 Полонська-Василенко Н. Історія України. – Т. 2. Від середини XVII сто-

ліття до 1923 року. – К., 1992. – С. 328; Кугутяк М. Назв. праця. – С. 36–39. 
113 Історія України. – С. 161–162. 
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Наддніпрянщини, знаходячи там порятунок від поліцейських пе-
реслідувань, роздруковуючи власні праці українською мовою для 
поширення у Великій Україні. Саме до таких прийомів змушені бу-
ли вдаватися М. Драгоманов, Д. Антонович, Марко Вовчок, І. Не-
чуй-Левицький, П. Куліш, О. Кониський та інші114. 

У перших потрясіннях початку ХХ століття 
Помітний прорив до істотних змін в українському житті 

пов’язаний з першою російською революцією 1905–1907 рр. 
Національно-визвольний рух на теренах підросійської Ук-

раїни протягом XIX – початку XX століття спрямовувався на 
боротьбу з абсолютизмом як головним знаряддям соціального й 
національного гноблення. Поліцейська держава жорстко проти-
діяла будь-яким спробам розхитати «устої», переслідувала учас-
ників нечисленних вогнищ опору монархічному, великодержав-
ному свавіллю, зокрема кирило-мефодіївців, громадівців, «просві-
тян». Проявами неприхованої наруги над суттю й душею україн-
ства стали сумнозвісні Валуєвський (1863 р.) циркуляр та Емський 
(1876 р.) указ про заборону освітньої, просвітянсько-інформа-
ційної, культурно-мистецької, громадської роботи українською 
мовою. Здавалося, всупереч логіці деяких ліберальних зрушень, що 
детермінувались економічним розвитком Росії, у національній 
сфері ніколи не станеться жодних послаблень115. Навпаки, тут 
тривало подальше «загвинчування гайок». Фатальну тенденцію 
було перервано першою російською революцією 1905–1907 рр. 

Під тиском масових виступів по всій країні, в яких брали 
активну участь і українці, Микола II змушений був видати 17 жовтня 
1905 р. маніфест, у якому пообіцяв запровадити політичні свободи, у 
тому числі свободу слова. Цією обставиною, а почасти – просто 
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умовами революції, коли чимало питань вирішуються незалежно від 
того, чи відповідають вони чинному законодавству, не забарилися 
скористатися сили українського національно-визвольного руху. Про 
антиукраїнські ганебні укази ніхто більше не згадував. В універси-
тетах України було засновано кафедри українознавства, українські 
земства порушували питання про дозвіл викладати в школах ук-
раїнською мовою. Почали створюватися періодичні видання україн-
ською мовою. В 1906 р. у Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі та де-
яких інших містах України з’явилося 18 українських газет і журналів. 
Почав видаватися українською мовою найстаріший в Україні журнал 
«Киевская старина», який було перейменовано на «Україну». Пов-
сюдно засновувались і розпочали активну діяльність «Просвіти». За 
їхньої участі створювалися бібліотеки й читальні для населення, нала-
годжувалося видання українською мовою популярної літератури, ор-
ганізовувались українознавчі лекції, вистави та концерти самодіяль-
них акторів. Діяльну участь у становленні «Просвіт», розгортанні 
їхньої роботи, спрямованої на підвищення національної та політичної 
свідомості українства, брали Леся Українка, Б. Грінченко, М. Ли-
сенко, М. Коцюбинський, Панас Мирний, М. Аркас, інші видатні 
діячі української культури, літератури, мистецтва116. 

І хоч як намагався царизм після поразки першої російської 
революції повернути українство в передреволюційне становище, 
зробити це йому так і не вдалося. Нація, її демократично орієн-
товані патріотичні сили відчайдушно захищали завоювання, які 
вони вибороли в горнилі революційних битв117. І легальні мож-
ливості до того створила та ж таки революція. 

Під натиском демократичних сил самодержавство змушене 
було піти на скликання російського парламенту – Державної думи. 

                                                 
116 Див.: Дорошенко Д. Мої спомини про давнє-минуле. – Вінніпег, 1949. –  

С. 71–74; Полонська-Василенко Н. Назв. праця. – Т. 2. – С. 420–421. 
117 Див.: Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної 

моделі суспільного розвитку. – К., 2007. – 575 с.; Суспільно-політичні 
трансформації в Україні: від задумів до реалій. – К., 2009. – 536 с.; Головченко В., 
Матвієнко В., Солдатенко В. Дипломатична історія України (ХІХ – перша чверть 
ХХ століття). Навч. посібник. – К., 2011. – 527 с.; Солдатенко В., Головченко В. 
Україна в контексті світових тенденцій зламу століть // Нариси історії Української 
революції 1917—1921 років. – Кн. 1. – К., 2011. – С. 13–86. 
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Дістали можливість мати своїх представників у новоствореному 
парламенті й українці. І хоч їхнє представництво в І і II Думах було 
не таким уже й численним (близько 50 делегатів, які становили 
осібні парламентські громади) та й не завжди вдавалося досягти 
внутрішньої консолідації, виступати, так би мовити, єдиним націо-
нальним фронтом (давалися взнаки різні політичні орієнтації), го-
лос України залунав у стінах російського парламенту; про проб-
леми народу, нації авторитетно заявлялося перед усім світом118. 
Один із законопроектів – про навчання українською мовою, вне-
сений в Думу 37 депутатами, – підготував М. Грушевський119. 

Інтенсивне накопичення визвольної енергії в українському сус-
пільстві здійснювалося напередодні і під час Першої світової війни120. 

Лютневий демократичний порух 
 і українське революційне відлуння 

Кардинальні зрушення в долі українства настали в пере-
ламну історичну добу, яку започаткувала Лютнева (1917 р.) бур-
жуазно-демократична революція в Росії. 

Царська монархія, що, здавалося, була вічною й непохитною 
«тюрмою народів», назавжди відійшла в небуття. Тимчасовий уряд 
проголосив Росію республікою і задекларував демократичні сво-
боди. Проте було б марно шукати будь-які «заслуги» цієї революції 
в безпосередньому розв’язанні українських проблем, бодай най-
менших. Якщо Тимчасовий уряд як пряме породження тогочасних 
процесів і пішов на певні поступки українцям, то не з власної 
ініціативи, не через запровадження таких норм національного спів-
життя, які б давали змогу досягти хоч незначного прогресу на цьо-
му напрямі, а лише під тиском Української революції, яка стала 
безпосереднім наслідком, логічним розвитком Лютневої революції. 

                                                 
118 Див.: Дорошенко В. Українство в Росії. – Відень, 1917. – С. 106–109. 
119 Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу. – К., 1991. – 

С. 246; Національні процеси в Україні. Історія і сучасність: Документи і 
матеріали: Довідник: У 2-х ч. – Ч.1. – К., 1997. – С. 397. 

120 Див.: Головченко В. І., Солдатенко В. Ф. Українсьське питання в роки 
Першої світової війни. – К., 2009. – 448 с.; їх же. Міжнародний контекст 
українського питання напередодні і в роки Першої світової війни // Україна в 
Європі: контекст міжнародних відносин. – К., 2011. – С. 214–233; Михутина И. В. 
Указ. раб. – С. 150–244.  
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І вже цього одного (і єдиного) моменту досить, щоб оцінити роль 
Лютневої революції як визначну. 

Безперечно, розмах українського національно-визвольного руху 
1917 р. не можна вважати досить потужним, здатним самостійно роз-
в’язати більш-менш масштабні завдання, не кажучи вже про 
стратегію національного відродження, завоювання власної держав-
ності й т. ін.121. Можна знайти досить багато причин цього – серед 
них, насамперед, жорстока репресивна політика самодержавства, що 
набула небачених масштабів під час Першої світової війни, коли 
Україна стала плацдармом, де перехрещувалися стратегічні, геопо-
літичні інтереси ворогуючих коаліцій. Так чи інакше, але серйозних 
підстав для оптимістичних перспектив, швидких зрушень і досягнень 
для українського національно-визвольного руху, тим більше для та-
кого феномену, як Українська революція, не було. 

Тому Лютнева революція, створивши безпрецедентну си-
туацію, відкривши можливості для втягування в політику най-
ширших мас, створення їхніх організацій як важелів для 
реалізації віковічних прагнень, стала могутнім стимулом, прис-
корювачем визвольних процесів, що, миттєво набравши вели-
чезних масштабів і цілеспрямованості, дістали назву Україн-
ської революції. 

Нагромадивши гігантський потенціал протесту, нестрим-
ного прагнення до волі, жагучого бажання самому розпоряд-
жатися власною долею, українство з перших днів Лютневої 
революції влилося могутнім потоком у загальний процес 
демократичних перетворень, роблячи вагомий внесок у невід-
воротність започаткованої перебудови суспільства122. Водночас 
виявилися й потужні тенденції, що виділяли події в Україні у самос-
тійний напрям революційної боротьби, надаючи їм характеру справж-
ньої національно-демократичної революції123. 

                                                 
121Див.: Історія України. – С. 178–180, 182; Верига В. Визвольні змагання в 

Україні 1914–1923 рр.: У 2-х т. – Т. 1. – Львів, 1998. – С. 11–61. 
122 Український національно-визвольний рух. Березень–листопад 1917 року. 

Док. і матер. – К., 2003. – 1024 с. 
123 Див.: Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 

1999. – 976 с. 
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Біля витоків цього процесу стояла створена на початку бе-
резня 1917 р. Центральна Рада, яка увібрала в себе весь квіт ук-
раїнства, об’єднала в єдиному творчому пориванні основні сили 
нації. Скеровували розвиток Української революції соціалістичні 
національні партії – Українська партія соціалістів-революціонерів, 
Українська соціал-демократична робітнича партія, Українська партія 
соціалістів-федералістів, їхні лідери – М. Грушевський, П. Христюк, 
М. Шаповал, В. Винниченко, М. Порш, Б. Мартос, С. Єфремов, А. Ні-
ковський, В. Прокопович та інші досвідчені, самовіддані поборники 
української ідеї, української справи. У запропонованій ними концеп-
ції революції124 втілилися віковічні прагнення українського народу, 
традиції визвольної боротьби, кращі ідейні надбання видатних 
мислителів і революціонерів, славних синів і дочок нескореної нації: 
кирило-мефодіївців – Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша, 
гідних продовжувачів їхньої справи – М. Драгоманова, І. Франка, 
М. Павлика, цілої когорти представників демократично орієнтова-
ної інтелігенції – П. Чубинського, Б. Грінченка, М. Коцюбинського, 
Лесі Українки, Є. Чикаленка та багатьох і багатьох інших. 

Найбільший ідейний вплив на процеси, що розвивалися в 1917–
1918 рр., мали Голова Центральної Ради М. Грушевський і керівне 
ядро українських соціал-демократів на чолі з В. Винниченком. 

Стрижнем, визначальним змістом Української революції ста-
ла боротьба за досягнення величної мети – відродження україн-
ської нації у всіх без винятку проявах її існування та розвитку – 
економічного, політичного, державотворчого, духовного. Керма-
ничі української справи вважали, що повномасштабне розв’язання 
проблеми немислиме без її органічного зв’язку з нагальними 
соціальними перетвореннями на користь абсолютної більшості 
нації – трудівників. Саме в цьому, передусім, убачався глибинний 
демократичний зміст розпочатої боротьби, ним же визначалися 
сутність і характер національної революції. 

Наріжними основами концепції революції стали прагнення 
закріпити демократичні завоювання у всеросійському масштабі, за 
умов яких можна було розраховувати на запровадження україн-
ської державності (широка національно-територіальна автономія) і 

                                                 
124 Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія. – К., 

1997. – С. 107–183. 
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спільно з іншими націями й народами колишньої імперії (федера-
тивна демократична Російська республіка) здійснити перетворен-
ня, що впритул підвели б до соціалістичного ладу. 

Тісне взаємопоєднання двох основних начал – національно-
державотворчого і соціально-визвольного – то найприкметніша 
риса головних документів Центральної Ради – чотирьох її Універ-
салів. Це видатні віхи, що знаменують кроки української нації до 
власної державності: від декларування намірів запровадження 
широкої національно-територіальної автономії у федеративній де-
мократичній Російській республіці до проголошення Української 
Народної Республіки самостійною, ні від кого не залежною, вільною 
суверенною державою українського народу; від абстрактно-при-
хильного орієнтування на популярні соціалістичні гасла до перетво-
рення на державну політику засад справжнього народоправства і 
соціальних гарантій для трудящого люду. Висуваючи гасла, які багато 
в чому нагадували положення платформи РСДРП(б), лідери україн-
ських соціалістичних партій все ж дистанціювалися від радикалізму 
більшовиків, віддавали перевагу поступальним, реформістським 
методам досягнення поставленої мети. 

Жовтнева буря і колізії національної революції 
На осінь 1917 р. в Росії дедалі виразніше вимальовувалася 

революційна криза. Офіційна влада не лише не демонструвала 
впевненості, рішучості, наполегливості. Всі її кроки неначебто 
спеціально підкреслювали її нездатність контролювати розвиток 
подій, повну розгубленість, пригніченість, дивний симбіоз паніки з 
апатією. Здавалося, міністри Тимчасового уряду не стільки бажали 
виконувати владні функції, навіть тішитись своїм винятковим 
становищем у суспільстві, скільки втомлено й приречено чекати, 
коли скінчиться невизначеність і їм вдасться скинути із себе тягар 
історичної відповідальності. 

Персональні урядові зміни жодного ефекту не приносили. 
Демократична нарада, створення Передпарламенту сприймалися 
практично всіма як млява імітація діяльності, коли навіть іні-
ціатори не вірили в досягнення власних задумів. 

Зволікання ж із розв’язанням практично всіх, навіть нерідко 
й не таких уже складних нагальних завдань, що стало, по суті, 
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стрижнем і нормою поведінки правлячої верхівки, сподівання на 
те, що перевтома пройняла все суспільство й ситуація розрядиться 
якось сама собою, сприймались як небажання працювати задля 
народу, країни, викликали зростаюче невдоволення, нервували, 
електризували маси. Останнім украй набридло чекати. Вони вияв-
ляли нетерпіння, що переростало в агресивність, і з кожним днем 
відверталися від тих, хто з весни 1917 р. узяв на себе ініціативу у 
влаштуванні долі величезної країни, народів, що її населяли. Низи 
не лише не бажали більше покладатися на бездіяльне керівництво, 
вони просто не могли того більше робити. Знемагаючи від невизна-
ченості, маси відчували вже пекельне дихання економічної ка-
тастрофи й голоду, що зловісно насувався. І якщо соціальні низи 
не мали у своїй переважаючій більшості уявлення, яким чином 
можна було б зарадити поглибленню кризи й поліпшити ситуацію, 
в одному вони переконувалися дедалі очевидніше: з наявною полі-
тичною верхівкою переломити негативні тенденції не вдасться. З 
ними нічого взагалі досягти не можна, бодай пом’якшити наростан-
ня всіляких негараздів. Інакше кажучи, суспільні настрої вибудову-
валися в інтегральний вектор, який не стільки визначав перспективу, 
напрям руху, скільки вимальовував сили, яким більше не було віри, 
підтримки, сили, від яких треба було очистити політичне поле й 
дати можливість спробувати своє щастя комусь іншому. 

З цього погляду не варто скидати з рахунку численних доку-
ментальних даних про наростання масового невдоволення і фор-
мування сил, які, зрештою, повалили Тимчасовий уряд і цілком 
визначено прагнули і стали на шлях перемін. Проаналізовані й 
узагальнені в радянській історіографії125, ці дані останнім часом 
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революция. – М., 1987. – 655 с.; Зародов К.И. Три революции в России и наше 
время. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 640 с.; Волобуев П.В. Выбор путей 
общественного развития: теория, история, современность. – М., 1987. – 312 с.; 
Гапоненко Л.С. Решающая сила Великого Октября. – М., 1977; Смирнов A.C. 
Большевики и крестьянство в Октябрьской революции. – М., 1976. – 232 с.; Голуб П.А. 
Большевики и армия в трех революциях. – М., 1977. – 320 с.; Борьба за массы. 
Разработка левоблокистской тактики и борьба большевиков за ее осуществление в трех 
революциях в России: Пролетариат и средние городские слои. – М., 1981. – 303 с.; 
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здебільшого ігноруються (хоча трапляються й винятки126), замов-
чуються, своєрідно «спрацьовуючи» на концепцію більшовицької 
змови, верхівкового перевороту тощо. Однак це небездоганний, 
навіть невиправданий, поверховий підхід, який, окрім принесення 
в жертву наукової об’єктивності, не дає змоги зрозуміти справжніх 
причин поразок антисоціалістичних сил, що намагалися зберегти 
статус-кво і, водночас, збагнути феномен перемоги тих, хто бо-
ровся за соціалістичні ідеали, народоправство, подолання глибокої, 
системної кризи. 

Зазначені тенденції досить рельєфно відбувалися й на регіо-
нальному рівні127. 

Ескалація протестної напруги створювала важливі пере-
думови повалення правопорядку, який значною мірою сам себе 
завів у безвихідь. Однак, володіючи ще чималими владними мож-
ливостями, сили, що концентрувалися навколо Тимчасового уряду, 
не могли просто, «самопливом», безконфліктно залишити полі-
тичну арену. Необхідні були імпульси консолідаційного спряму-
вання, які б об’єднували всіх, до крайнощів невдоволених си-
туацією, організовували їх на цілеспрямовані дії, необхідний був 
досить підготовлений суб’єкт суспільного життя, який би не лише 
очолив руйнацію наявної політичної системи, а виявився го-
товим до реалізації власної, відмінної від попередньої, справді 
альтернативної моделі суспільної організації, творення ладу, 
який мав би притягальні обриси. В революційну добу найбільше 
шансів мала та з політичних партій, яка могла дати прийнятні 
відповіді на суворі виклики часу. 

                                                                                                            
Борьба партии большевиков за создание политической армии демократической и 
социалистической революции (1905–1917). – К. – Одеса, 1983. – 236 с. та ін. 

126 Див., напр.: Волкогонов Д. Назв. праця. – С. 276–279 та iн. 
127 Див., напр.: В авангарді революційних мас: більшовики України на чолі 

народних мас України у Жовтневій революції. – К., 1977 – 206 с.; В борьбе за 
власть Советов на Украине. Из истории борьбы большевистских организаций за 
завоевание и укрепление Советской власти на Украине. – К., 1977. – 348 с.; 
Варгатюк П. Л., Курас И. Ф., Солдатенко В. Ф. В. И. Ленин и большевистские 
организации Украины в Октябрьской революции. – К., 1980. – 373 с.; За власть 
Советов на Украине: Из истории борьбы большевистских организаций (1917–
1920 годы). – К., 1988. – 315 с. 



Проблеми історичної пам’яті 
                    

93 

На таку роль історія висунула більшовиків. Суб’єктивно 
РСДРП(б) прагнула до цього, починаючи ще з перемоги Лютневої 
революції. Вона не раз заявляла про готовність взяти на себе всю 
відповідальність за одноосібне або з ідейно близькими ліворади-
кальними силами, скажімо, лівими есерами, формування нової 
влади. І доки інші сумнівались у здатності більшовиків очолити 
російське суспільство, лякали соціалістичними експериментами 
обивателів, ленінська партія нагромаджувала потенціал і досвід, 
вживала необхідних заходів на всіх напрямах можливої реалізації 
своїх задумів. 

Загальні тенденції захопили значною мірою й Україну, своє-
рідно відбиваючись на регіональному перебігу подій, у тому числі й 
на національних процесах. Їх аналіз засвідчує, що визвольний рух на 
осінь 1917 р. нагромадив досить могутні потенції, а з іншого – що 
його керівництво, уособлене Центральною Радою, Генеральним сек-
ретаріатом та проводом українських партій, не змогло запропонувати 
політику, яка б зберегла динаміку літнього поступу. 

Рішуче засудивши переворот, заявивши про готовність бо-
ротися проти більшовицьких впливів в Україні, Центральна Рада 
водночас оперативно скористалася з нової ситуації. Усунення з по-
літичної арени Тимчасового уряду, в якого провід Української 
революції виборював хоча б обмежені прерогативи й атрибути 
державності, давало змогу вважати руки розв’язаними і здійснити 
радикальніші кроки в інтересах народу, нації. III Універсалом 
Центральної Ради було проголошено Українську Народну Респуб-
ліку в складі майбутньої федеративної демократичної Росії, до 
створення якої українські лідери закликали керівництво інших дер-
жавних утворень, що виникали на руїнах імперії128. 

Керівники Центральної Ради – палкі прихильники феде-
ративного устрою, часто ідеалізуючи його, намагалися зробити 
все, щоб перетворити колишню «тюрму народів» на оплот спів-
дружності визволених націй, передусім слов’янських129. 
                                                 

128 Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2-х т. – Т. 1. – 1996. – 
С. 398–401. 

129 Див.: Солдатенко В. Ф. Теоретические обоснования украинских проектов 
трансформации Российского централизованого государства в Федеративную 
демократическую республику и революционная практика 1917–1922 годов // Гілея. 
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Завдання майбутнього добровільного союзу національно-дер-
жавних утворень вбачалося в якнайповніших гарантіях для будь-
якого його суб’єкта жити повнокровним національним життям, за-
доволенні всіх без винятку потреб його розвитку. Що ж до власних 
національних домагань, українські політичні діячі прагнули ви-
бороти їх легітимним шляхом, іноді наївно будуючи відносини з 
Тимчасовим урядом, а згодом – з Радою Народних Комісарів на 
пріоритеті демократизму, ілюзорній вірі в обов’язковість і 
всеосяжність торжества принципів справедливості. 

Така платформа спричинила цілу низку прикрих про-
рахунків, зокрема у надважливому питанні про збройний захист 
національних інтересів130. Неспроможна спрямувати природну 
визвольну енергію й революційний потенціал у бажане русло, 
Центральна Рада стала заручником власної політики, не могла 
ефективно протистояти домаганням на політичну владу в 
Україні інших сил, можливості яких незрівнянно збільшувалися 
завдяки підтримці зовнішніх, іншонаціональних сил. Військова 
поразка в боротьбі проти більшовиків та розгін Центральної 
Ради запрошеними в Україну австро-німецькими окупантами 
стали гіркою розплатою за недалекоглядний курс. 

Не замовчуючи прорахунків і поразок першого етапу Ук-
раїнської революції – доби Центральної Ради, було б, однак, не-
справедливо применшувати очевидні її здобутки. Адже до 1917 р. 
терміна «Україна» не було в офіційному вжитку в жодному зна-
ченні – географічному, етнічному, адміністративному, а тим 
більше державницькому. 

З початком революції прискорився процес перетворення 
українського етносу на сучасну політичну націю. Вперше за ба-
гато віків народ дістав можливість називатися своїм справжнім 
ім’ям. З цим ім’ям, ім’ям України, відроджена держава постала 
перед усім світом і з 1917 р. вже ніколи не зникала з його по-
літичної карти. 

                                                                                                            
Науковий вісник. Зб. наукових праць. Історія. Політологія. Філософія. Вип. 17. – К., 
2008. – С. 4–25. 

130 Див.: Солдатенко В. Ф., Хало Л. Г. Військовий чинник у боротьбі за по-
літичну владу в Україні в 1917–1918 рр. – К., 2002. – 398 с. 
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Піднявшись, услід за своєю елітою, до історичної дії, пові-
ривши у власні сили, у своє майбутнє, високе історичне покли-
кання, українська нація, незважаючи на перші невдачі, була готова 
до нових битв. Історик І. Лисяк-Рудницький, для творчості якого 
характерне прагнення не лише до глибокої об’єктивності, а й до 
широких теоретичних, навіть філософських узагальнень, писав: 
«Нема сорому в тому, щоб бути переможеними в боротьбі за 
свободу. Навпаки, така поразка може стати джерелом духовної об-
нови, що з нього черпатимуть силу наступні покоління, продов-
жники цієї самої боротьби на новому історичному етапі»131. 

Розпад Австро-Угорської імперії  
і український соборницький процес 

Серйозні зрушення сталися на частині українських земель під 
впливом розпаду Австро-Угорщини, що відбувся у жовтні 1918 р. 
Українці Східної Галичини, Карпатської Русі (Закарпаття), Північної 
Буковини, які десятиліттями мріяли про здобуття автономії в будь-
якій формі, наблизилися до реалізації вистражданих прагнень. Навіть 
більше, з’явилася можливість для реалізації ще масштабніших планів, 
аніж уявлялося спочатку. 

Упродовж тривалого часу, починаючи з «весни народів», а 
ще більше з кінця XIX ст., після дискусій навколо брошури Ю. Ба-
чинського «Україна irredenta», ідеалом українців підавстрійської 
України було створення коронного краю (тобто області під 
Габсбурзькою короною) з українських етнічних земель, у якому 
було б розв’язано найважливіші питання національно-культурного 
розвитку (культурно-національна автономія). 

Однак уже в 1917 р. під впливом Української революції 
серед прогресивно орієнтованих учасників визвольного руху, 
особливо ж молодих соціалістів, почали формуватися соборницькі 
настрої. Звісно, для їх реалізації затісними були рамки концепції 
«коронного краю». Для цього слід було зруйнувати наявний у 
Австро-Угорщині лад, точніше – саму імперію. Тому перспектива 
об’єднання з українцями-наддніпрянцями уявлялась або далекою, 
або ж пов’язувалася з революцією європейського масштабу, у що 

                                                 
131 Цит. за: Грицак Я. Чому зазнала поразки українська революція (Фрагмент 

книги «Історія України ХІХ–ХХ ст.: Творення модерної нації» // Генеза. – 1996. – 
№ 1 (10). – С. 130. 
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вірили дедалі більше після революції в Росії. Щоправда, ситуація 
ускладнювалася тим, що під натиском польського визвольного 
руху ще в листопаді 1916 р. офіційний Відень погодився на від-
родження Польської держави. А польські політичні сили завжди 
стояли на войовничо-наступальних позиціях щодо етнічних ук-
раїнських територій, вважаючи їх одвічно польськими. 

М. Грушевський уже тоді в статті «Незалежна Польща і авто-
номія Галичини» в «Украинской жизни» з очевидною тривогою і, на 
жаль, пророчо писав: «Українське громадянство не інакше, як з пов-
ною симпатією глядить на здійснення відвічних змагань польського 
громадянства до відбудови своєї державності, – одначе під умовою, 
що визволена Польща остане в етнографічних границях. 

Щоби ті, що будують нову Польщу, свідомо і рішуче сте-
реглися всяких проб трактувати як погній для польської держав-
ності народи, покривджені історією і приналежні до складу істо-
ричної Польщі... 

Над Західною Україною нависла велика хмара, і нова фаза, 
в яку вступає польське питання, зовсім не ворожить в най-
ближчій будучності корисного полагодження національних від-
носин для районів, які є зв’язані з поляками тягарем спадщини 
по історичній Польщі»132. 

Те, що поляки дотримувалися зовсім іншої думки, яскраво 
засвідчили події навколо Брестської конференції, зокрема, нав-
коло таємних додатків до мирного договору, згідно з якими, за 
численних і важкоздійсненних умов, до УНР мала відійти Холм-
щина, відвойована у Росії під час Першої світової війни (хоча не 
вдалося домовитися про такий же варіант щодо Підляшшя) і 
розв’язане питання про виділення українських земель Австро-
Угорщини в окрему автономну область. 1918 рік показав, що 
представники Габсбурзького двору елементарною диплома-
тичною еквілібристикою просто вводили в оману недосвідчених 
репрезентантів України, не збираючись переводити українське 
питання у практичну площину. До того ж на кожному кроці вони 
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демонстрували свою прихильність до поляків, всіляко знева-
жаючи, ігноруючи українські інтереси133. 

Тому ще в процесі революційних потрясінь у Відні в 
українському середовищі посилилися суперечки з приводу вибору 
лінії поведінки. А коли крах Австро-Угорської монархії став фак-
том, а від однієї з наймогутніших європейських імперій залиши-
лися самі уламки, склалася сприятлива ситуація для прихильників 
радикальніших дій. 1 листопада 1918 р. українські патріоти, зневі-
рившись у можливості задоволення своїх законних вимог аго-
нізуючим австрійським двором, внаслідок повстання оволоділи за 
допомогою військових частин стратегічними позиціями у Львові, 
вивісили на будинку ратуші синьо-жовтий прапор. Українська На-
ціональна Рада того ж дня звернулася з відозвою «До населення 
цілої держави», оголосивши про визволення українців з віковічної 
неволі та створення власної держави, яка 13 листопада дістала 
назву Західно-Української Народної Республіки. Відразу ж вияви-
лись і настрої щодо зближення з наддніпрянцями134. 

Звісно, поляки не могли змиритися не лише із фактом виник-
нення українського державного утворення, а й із самою думкою 
про будь-яке самовизначення українців. Тим більше, вони й гадки 
не допускали про вилучення українських територій зі складу 
Польщі та їх об’єднання з Великою Україною. Тому від першого ж 
дня існування ЗУНР проти новонародженої республіки розпо-
чалася військова агресія (польська інтервенція, підтримана зсере-
дини польським населенням Східної Галичини, відсоток якого був 
досить значним). 

Такий перебіг подій прискорив визрівання у населення та 
проводу ЗУНР настроїв до зближення з УНР і привів до того, що 
саме із західних теренів у конкретних політичних обставинах 1918 р. 
ініціювався об’єднавчий процес135. 
                                                 

133 Див.: Солдатенко В. Ф. Дискусії навколо кордонів України напередодні і в 
ході Берестейської мирної конференції // Проблеми соборності України в XX сто-
літті. – К., 1994. – С. 62–70. 

134 Див.: Гуцуляк М. Перший листопад 1918 року на західних землях України. – 
Нью-Йорк, Ванкувер, 1973 (перевидання – К., 1993). – С. 13–142; Верига В. Визвольні 
змагання в Україні 1914–1923 рр.: У 2-х т. – Т. 2. – Львів, 1998. – С. 410–433. 

135 Будівля державності можлива лише на фундаменті злагоди та порозуміння. 
Доповідь Президента України Леоніда Кучми на урочистому засіданні, 
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Подібним чином події розвивалися і в Буковині. Проти про-
голошеної тут 3 листопада української влади було кинуто ру-
мунські війська, які досить швидко окупували увесь край. 

Повалення монархічного ладу в Німеччині  
і другий етап Української революції 

Окупація України австро-німецькими військами як наслідок 
Брестського миру призвела до призупинення революційних про-
цесів в Україні. Альтернативою їм став гетьманський режим               
П. Скоропадського, що встановився внаслідок державного пере-
вороту 29 квітня 1918 р.136. 

Ініціювали й здійснили це справжні господарі тогочасного 
становища – окупаційні війська137, а П. Скоропадський, його ото-
чення постаралися повернути колесо історії назад, повернути Ук-
раїну до політичних і економічних порядків, які існували в Ро-
сійській імперії до лютого 1917 р. І хоча народ, нація у своїй 
більшості не сприйняли авторитарно-абсолютиского режиму, на-
магалися чинити опір здійснюваному курсу, піднімалися на бо-
ротьбу, змінити ситуацію були не в змозі. Їм протистояло 500-
тисячне вороже військо, яке, хоч і не без труднощів, усе ж справ-
лялося з придушенням повсюдних, але розрізнених виступів, забез-
печувало утримання влади в руках П. Скоропадського. 

Однак у листопаді 1918 р. революційна хвиля докотилася до 
Німеччини. Під ударами буржуазно-демократичної революції ре-
жим кайзера Вільгельма впав і почалися такі глибинні зміни, які не 
обіцяли швидкого вгамування соціальних пристрастей. В орбіту 
загальнонаціональних тенденцій була втягнута й та частина німців, 
яка волею долі опинилася далеко від батьківщини. Йдеться про 

                                                                                                            
присвяченому 80-річчю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. 
Львів, 1 листопада 1998 року // Урядовий кур'єр. – 1998. – 3 листопада.; Курас І. Ф., 
Солдатенко В. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні 
1917–1920). – К., 2001. – 248 с 

136 Верстюк В. Ф., Солдатенко В. Ф. Революції в Україні: політико-державні 
моделі та реалії (1917–1920) // Політична історія України. У 6. – Т. 2. – К., 2003. – 
С. 215–292. 

137 Див.: Солдатенко В. П. Скоропадський і доля гетьманату // Студії з історії 
Української революції 1917–1921 років. Збірник наукових праць на пошану доктора 
історичних наук, професора Руслана Яковича Пирога з нагоди 70-річчя з дня 
народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності. – К., 2011. – С. 166–183. 



Проблеми історичної пам’яті 
                    

99 

окупаційні війська в Україні (тут були й австро-угорські частини, 
але їхня питома вага не була визначальною – близько 30 %). 

Якоюсь мірою у свідомості німецького обивателя вони мали 
вигляд героїв-годувальників нації. Справді, це завдяки їхнім зу-
силлям у буквальному розумінні «вибивалося» різне продоволь-
ство, що, за умовами Брестського миру, мало надійти до Німеч-
чини та Австро-Угорщини, які після чотирьох років виснажливої 
війни, практично повної економічної блокади дійшли до величез-
ного виснаження й масштабних голодних бунтів. Але загальний ре-
волюційний вибух, як виявилося, з допомогою 40 млн пудів ук-
раїнського хліба вдалось відтягти, проте не відвернути. 

Та й ціна цього гальмування революції була не такою вже й 
малою. За півроку окупації українські селяни, що піднялися на 
війну проти гетьманату та австро-німецьких окупантів, які вдава-
лися до перманентних репресивних дій, знищили десятки тисяч 
німецьких і австрійських солдатів та офіцерів138. 

Під впливом різних чинників, у тому числі й революційних 
процесів у Росії та Україні, німецькі й австрійські солдати не 
бажали далі виконувати належних їм не вельми почесних функцій. 
В окупаційних військах почали утворюватися ради солдатських 
депутатів, військові комітети, без санкцій яких командування не 
зважувалося вдаватися до жодних рішучих кроків. Звичайно, це 
полегшувало дії революційних сил, очолюваних Директорією 
(створена 13 листопада), які з 15 листопада 1918 р. розпочали за-
гальнонаціональне повстання проти гетьмана П. Скоропадського. 
Щоправда, і в продовженні агонії режиму відіграли свою роль ті ж 
таки виборні органи німецьких окупаційних військ. Коли на по-
чатку 20-х чисел листопада 1918 р. повстанці підійшли впритул до 
Києва, а деякі підрозділи з’явились у Пущі-Водиці й на Сирці, 
німецька делегація домоглася від представників повстанців не 
лише припинити наступ, а й відвести свої війська на певну 
відстань від столиці, поки німецькі війська не вийдуть з України. 

                                                 
138 Див.: Солдатенко В. П. Скоропадський і доля гетьманату // Студії з історії 

Української революції 1917–1921 років. Збірник наукових праць на пошану доктора 
історичних наук, професора Руслана Яковича Пирога з нагоди 70-річчя з дня на-
родження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності. – К., 2011. – С. 176–181. 
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Після того, як це сталося, повстанці уже безперешкодно захопили 
Київ, а гетьман ганебно втік до Німеччини139. 

Отже, листопадова (1918 р.) революція в Німеччині, що 
підхопила естафету в Австро-Угорщині, зруйнувала наймогутнішу 
підвалину, на якій існував антинародний, контрреволюційний геть-
манський режим, і допомогла силам Української революції по-
вернути ініціативу до своїх рук, відновити Українську Народну Рес-
публіку і продовжити процес прогресивних перетворень, який було 
започатковано в 1917 р. Демократичний, республіканський лад і 
надалі залишався ідеалом для прогресивної частини суспільства. У 
пошуках ідейної платформи УНР виявилися різні підходи. 

Ліва частина колишнього національного фронту (найбіль-
шою мірою її уособлював Голова Директорії В. Винниченко) схи-
лялась до радянського ладу і встановлення союзницьких відносин з 
радянською Росією. Суперечності всередині цього сектору полі-
тичного спектра (далеко не всіх влаштовували радикалізм і дик-
таторсько-репресивні нахили та прояви більшовизму) привели до 
появи компромісної, паліативної формули влади – трудових рад як 
основи для створення республіки трудового народу. 

Праві елементи політичного табору українства (вони значно по-
силилися з об’єднанням УНР і ЗУНР за рахунок галицького керів-
ництва) тяжіли до класичних зразків європейського парламентаризму. 
Звідси – прагнення союзу з країнами Антанти (об’єктивним ви-
разником цих тенденцій, хоч і не беззастережно, виявився Головний 
отаман військ УНР С. Петлюра, на позиції якого певний час справляли 
політичний вплив Є. Петрушевич та його оточення). 

За таких умов, природно, не могло бути єдності поглядів на 
перспективи національно-визвольної боротьби, а політична плат-
форма (концепція) все далі відходила від початкових орієнтирів і 
прагнень, втрачала свою конкретність і революційність140. 

Влада Директорії виявилася нетривкою, поширювалася на 
обмежену територію України, що дедалі меншала. Живе тіло мо-
лодої держави (а отже – і людські долі) краяли численні фронти, 
що неодноразово проносилися смертоносними вихорами, пе-

                                                 
139 Накольников Г. Н. Брестский мир и Украина. – К., 1981. – С. 161. 
140 Див.: Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія 

(1918–1920 рр.). – К., 1999. – С. 63–165. 
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ретворили колись квітучий край на арену найжорстокіших, най-
спустошливіших битв. 

Виборюючи альтернативну національно-радянську (за назвою, 
а за суттю – інтернаціонально-радянську) форму державності, біль-
шовики України сконсолідували ворожі Директорії елементи і, 
об’єднавшись із іншими радянськими республіками в єдиний 
військово-політичний союз, дістали незаперечні переваги, розв’яза-
ли великомасштабні воєнні дії з Півночі та Сходу. Невдовзі за під-
тримки Антанти поляки витіснили українських вояків і уряд УНР з 
Галичини, куди ті евакуювалися, рятуючись від Червоної армії. 

Тим часом загроза антантівської окупації з Півдня змінилася 
походом через Україну Добровольчої армії А. Денікіна, котрий і чу-
ти не хотів про будь-яке національно-державне утворення в Україні. 
Суперечності, що існували в соборному таборі українства, значно 
загострилися в екстремальних умовах, призвели до взаємної не-
довіри і зрад, невідворотно наближаючи УНР до катастрофи141. 

Найприкметнішою ознакою владарювання Директорії стала 
отаманщина – домінування військового начала над політичним, 
непокора армійських командирів різних рангів державному про-
водові, перманентні виступи проти нього, практика регіонального 
сепаратизму, супроводжувана військовим терором, єврейськими 
погромами і т. ін. 

На внутрішній нестабільності УНР, її державницького життя 
згубно позначалося суперництво в національно-визвольному русі, 
у його керівництві. У найчисленніших і найвпливовіших українсь-
ких партіях – українських есерів і українських соціал-демократів – 
сталася ціла низка розколів. Значна частина їхніх колишніх членів 
увійшла до нових утворень – Української комуністичної партії 
(боротьбистів) і Української комуністичної партії. Ставши правля-
чими партіями, ввійшовши у спілку з Комуністичною партією 
(більшовиків) України, попри певні розходження і конфлікти, вони 
зміцнювали базу радянської влади. 

Непримиренні ж її противники (С. Петлюра та його при-
хильники) гарячково шукали політичного виходу у нових контактах 
з іноземними силами – спочатку з Антантою, а потім з поляками. 

                                                 
141 Див.: Верига В. Назв. праця. – С. 23–178. 
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Проте радянській владі, що з кожним днем міцніла, вдалося розбити і 
поляків, і підтримувану Антантою армію П. Врангеля, придушити 
повстансько-отаманський рух. Наприкінці 1920 р. національно-виз-
вольні сили були настільки підірвані, знекровлені, що не мали більше 
змоги боронити українську справу, відстоювати українську ідею. 

Українська національно-демократична революція заверши-
лася поразкою. Перемогли започатковані більшовиками процеси 
соціальної перебудови суспільства, в яких національним аспектам 
відводилася другорядна роль. 

Та хоч Українська революція не досягла своєї мети, вона за-
початкувала процес формування новітньої, сучасної політичної на-
ції, відродила традицію державності. На цих засадах пізніше розви-
валося все українське життя – аж до останніх років XX століття. 

Перемога радянської влади й подальша доля України 
Соціалістична революція в Росії була зумовлена значним, 

достатнім, можливо, навіть практично повним комплексом об’єк-
тивних і суб’єктивних чинників, їх органічною взаємодією, взаємо-
доповненням, «взаємозчепленням», що дозволяє говорити про 
історичну закономірність її перемоги. Така оцінка цілком стосу-
ється України не лише як однієї з частин, що була за всієї специ-
фіки свого розвитку і протікання суспільних змін в 1917—1920 рр. 
невіддільною складовою загальноросійських, ширше – загально-
європейських процесів. Адже за глибиною, гостротою супереч-
ностей, кипінням суспільних пристрастей, масштабними прагнен-
нями до кардинальних змін, розмахом реальних дій політичних сил 
Україна нерідко перевершувала «середньоросійський і середньо-
європейський рівень»142. 

Тому встановлення радянської влади виявилося в регіоні, 
вочевидь, випереджуючим щодо інших частин колишньої Радян-
ської імперії, переважаючим у сенсі інтенсивності, територіаль-
ного виміру. Проголошення Першим Всеукраїнським з’їздом Рад у 
Харкові 12 грудня 1917 р. України радянською республікою від-
било істотну зміну реальної розстановки сил – прогресуюче 

                                                 
142 Див.: Солдатенко В. Ф. Україна в революційних процесах перших 

десятиліть ХХ ст. (спроба оцінки в європейському контексті) // Гілея. Науковий 
вісник. Зб. наукових праць. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. 
Вип. 48 (№6). – К., 2011. – С. 5–28. 
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зміцнення авторитету уособлень соціалістичної революції – партії 
більшовиків, лівих елементів українських партій, радикалізацію 
Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів за одночасного 
зменшення впливу Центральної Ради, Генерального секретаріату. 
Останні швидко втрачали свій контроль над Україною, набли-
жалися до політичної поразки. Наростаюча домінанта сил соціа-
лістичної революції над своїми суперниками – визначальна детер-
мінанта їхньої кінцевої перемоги у затяжній громадянській війні, 
над іноземними інтервентами. 

У достатньо предметному, ретельному аналізі причин невдачі 
Української революції (звісно, йдеться про кінцевий, основний 
результат – часткові й вельми серйозні завоювання виявилися незво-
ротними і непорушними), який не раз здійснювався фахівцями і на 
сьогодні непогано репрезентований у низці видань, проглядають і 
чіткі контури обставин, детермінант перемоги соціальної революції. 
Це й об’єктивне прагнення переважної частини учасників суспільного 
життя розв’язати передусім соціальні питання (звісно, ступінь актив-
ності був дуже різним). Це й достатньо могутній загін пролетаріату 
промислового Лівобережжя і почасти Півдня, який тягнувся до со-
ціалістичної ідеї, намагався наблизитися до її реалізації. Це й соці-
альна активність значного сегмента селянства, яке вбачало в невід-
кладних аграрних перетвореннях засіб покращення свого життя. Це – 
майже тотальне нестримне бажання, особливо величезного солдат-
ського загалу, покласти край затяжній кривавій війні. Це – діяльність 
добре організованої ідейно загартованої партії більшовиків, орга-
нізації якої в Україні виявилися достатньо чисельними і мобільними. 
Збільшуючи вплив у масах, вони зробили прагматичну ставку на 
згуртування широких народних сил у різних організаціях – радах 
робітничих, селянських, солдатських (потім червоноармійських депу-
татів), профспілках, фабзавкомах, селянських і солдатських комітетах, 
комнезамах тощо – домагалися своєї ідейної зверхності в них, схи-
ляли на бік своєї програми, повели під своїми гаслами і прапорами. 

Це й власний політичний досвід чотирьох років буремної 
революційної практики, зі зміною влад, перевіркою спрямованості 
політики різних політичних сил, партій, їхніх програм і орієнтацій. 
Це й перехід на комуністичну, радянську платформу значної кіль-
кості найбільшщих і найвпливовіших українських партій – есерів і 
соціал-демократів. 
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Це, зрештою, оформлення і зміцнення, по суті, єдиного 
фронту ліворадикальних таборів України й Росії, можливо, точ-
ніше – включення політичних потенцій регіону в загальноросійські 
процеси і, відповідно, зворотна тенденція – різнобічне сприяння 
місцевим прихильникам соціальної революції з боку РСФРР, мож-
ливості якої були, зрозуміло, дуже значними і в певні, ключові мо-
менти відігравали вирішальну роль у перебігу подій143. 

Детермінанти конструктивно-критичного підходу 
У літературі (й не лише в науковій) безліч разів стверджу-

валося, що істина одна, що шлях, який веде до її пізнання, неодмін-
но має базуватися на несхибних, теоретично обґрунтованих вче-
ними і багатократно перевірених дослідницькою практикою прин-
ципах. Однак, можливо, найскладніше піддається сутнісному осяг-
ненню, чіткій, однозначній, незаперечній науковій кваліфікації 
історичний досвід, особливо його переломні сторінки. І справа не 
лише в тому, що до авторитетів тут часто не дослуховуються, а 
фахівцями майже безапеляційно себе вважають практично всі. 
Адже суперечливі підходи й оцінки публікацій викликають сум-
ніви – нерідко достатньо вмотивовані, з часом, навіть, недовіру до 
будь-яких і будь-чиїх історичних студій. 

Одна ж із об’єктивних причин поширених настроїв негатив-
ного ставлення до праць про минуле (враховуючи й навчальні ви-
дання різних рівнів) полягає у частих і вельми істотних змінах ак-
центів, карколомних ціннісних переорієнтаціях, а то й простих 
«перелицюваннях» – радикальних заміщеннях плюсів на мінуси (і 
навпаки). Долати ж пристосувальні, нашвидкуруч оформлені кон-
цепції, схеми, виявляється в деякі моменти не так уже й просто, 
особливо, коли переважна частина тих, хто займається наукою й 
публікаціями в історичній сфері, залюбки (запопадливо) «видають 
на гора» праці, зумовлені новомодною кон’юнктурою, ідеоло-
гічними потребами чергових можновладців. 

Про це доводиться згадувати, коли постає завдання «до-
копатися» до глибинної сутності таких дуже складних за своєю 
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природою феноменів, як далекосяжні результати революційної 
доби 1917–1920 рр. для України, її народу, нації. Оскільки вище-
наведені сюжети про причини поразки Української революції, її 
історичні здобутки не вичерпують інтегративного, комплексного 
підсумку, доводиться ставати на шлях, якого прагне уникнути біль-
шість сучасних істориків. Оскільки соціалістична революція вва-
жається апріорі протиприродною, привнесеною силоміць на 
український ґрунт, то й усі наступні процеси, породжені нею, оці-
нюються негативно. 

Гадається, комплексний підхід до дослідження 1917–1920 рр. 
в Україні зумовлює потребу в таких висновках, які б охоплювали 
революції разом, у сукупності (а не обмежуватися однією з них), у 
всіх взаємозумовленостях, взаємопроникненнях, взаємовпливах, 
тобто «брали» революційну добу в цілому і на такому ж зрізі 
розглядали її (доби) наслідки. 

Безперечно, найбільшим досягненням стало відродження нації у 
всіх сферах буття. Українство завоювало право мати своє природне 
наймення, в чому йому відмовлялося впродовж віків. Одна з великих 
європейських націй з часу революційної доби гордо несе своє ім’я 
через життєві перипетії, і немає сил, які б змогли змінити ситуацію. Як 
би не найменували спільноту – «соціалістична», «радянська», «мо-
дерна», «сучасна», «політична» – вона залишається українською, в 
своєму розвитку значною мірою використавши історичні можливості, 
що виникли внаслідок радикальних суспільних зрушень. 

Українською була названа і відроджена в 1917 р. дер-
жавність. З того часу ця геополітична реальність ніколи не зни-
кала, існуючи переважний відтинок буремного минулого століття у 
словосполученні з термінами Соціалістична Радянська Республіка 
(природно, і з відповідною сутністю). Саме на базі останньої офор-
милася й розвивається нинішня незалежна, самостійна Україна. 

У межах Соціалістичної Радянської Республіки вдалося 
реалізувати споконвічну соборницьку мрію українців – об’єднати 
практично всі свої етнічні землі, гілки народу у державну цілість. 

За часів соціалістичної української державності у взаємодії з 
іншими суб’єктами СРСР народ зміг накопичити такий економіч-
ний потенціал, який дозволив вивести республіку на одне з чільних 
місць у світі. А за стрімким розвитком української культури, літе-
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ратури, мистецтва із захопленням спостерігали і в близькому, і в 
далекому зарубіжжі. Міжнародне визнання здобули українська 
освіта і наука, які дозволяли Україні посідати почесне місце у ко-
горті країн, що торували науково-технічний прогрес. 

Перемога соціалістичної революції на одній шостій планети 
зумовила виникнення й зміцнення такої феноменальної держави, 
як Союз Радянських Соціалістичних Республік. Однією з її важ-
ливих, органічних складових весь час була УРСР. Вона незмінно 
здійснювала свій величезний внесок у прогрес СРСР, перетворення 
його на супердержаву. Водночас була можливість користуватися 
колосальними перевагами й завоюваннями, які мала радянська 
країна у світі144. 

Ці реалії, здається, настільки очевидні, що заперечувати загаль-
новідомому ніяк не можна. Однак, виявляється, за бажання – можна. 
Можна й історію довільно «членувати» й на будь-який лад пе-
реписувати. «Забуваючи» про усе вищевідзначене, іменуючи більш як 
сімдесятилітній вітчизняний досвід «окупаційним» режимом145. 

З минулого відбираються (вириваються) окремі, переважно 
трагічні сторінки, такі, як порушення законності, масові репресії, 
гулаги, голод, русифікаторство, перешкоди національній самореалі-
зації тощо. Вони оголошуються сутністю народженої Жовтнем 
тоталітарної системи, від якої Україна лише потерпала, народ 
зазнавав неймовірних поневірянь і збитків. 

Мабуть, прихильникам подібних підходів важко (а то й не-
можливо) пояснити, що для вивчення окремих сторінок, аспектів 
досвіду його, звичайно, можна логічно членувати, зосереджуватися 
на потрібних моментах. Але, виходячи на сумарні, узагальнюючі 
оцінки, висновки, уроки, не можна перебільшувати, абсолютизу-
вати вихоплені сюжети, «не помічаючи» цілісного процесу. Тоді 
неодмінно доведеться констатувати наступне. Як у 1917–1920 рр. 
події в Україні не були «відрізаними» від загальноросійських і за-
гальноєвропейських процесів, так і в наступні більше як 70 років 

                                                 
144 Див.: Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій. – 

С. 527–530. 
145 Див.: Кульчицький С. Що таке радянська влада? / День. – 2007. – 9 листопада, 

6 грудня; Дорошко М. Чи був більшовицький режим в Україні окупаційним? / 
Дзеркало тижня. – 2007. – 3–10 листопада. 



Проблеми історичної пам’яті 
                    

107 

вони виявилися взаємопереплетеними, спільними для народів 
СРСР (таким уже виявився «маршрут» історії – чи подобається це 
кому, чи ні) зі всіма позитивами і негативами витвореної системи. 

Такими ж органічно поєднаними, по суті, «сплавленими» за 
об’єктивного підходу видаються національні й соціальні тенденції 
розвитку української нації, всі її здобутки і втрати. Адже це ло-
гічне продовження того результату, який об’єктивно породила ре-
волюційна доба уже майже столітньої давнини. 

Не випадково тенденції останніх років до етноідеологізації 
вітчизняної історії, поділу її на «свою» – гарну і «чужу» – погану 
викликають хоч і не масові поки що, однак дуже слушні й 
переконливі заперечення з боку найбільш фахово підготовлених, 
досвідчених незаангажованих, об’єктивних, сумлінних, чесних 
дослідників146. В їхній високоморальній, патріотичній позиції – 
прагнення не лише протистояти ненауковим тенденціям, а й щире 
бажання подолати панівні на сьогодні настрої безвиході, націо-
нальної апатії й сорому, зробити внесок вчених-істориків у те, щоб 
Україна, як успішна країна, відбулася, а її народ з оптимізмом, 
непохитною впевненістю вийшов на широкий шлях прогресу, ци-
вілізаційного вдосконалення. Тому-то заради майбутнього й пи-
шуться історичні праці. 

І в них, звичайно, окреслені компоненти в їх об’єктивному 
тлумаченні «вписуються» (вступають у взаємодію) з іншими фа-
зами, періодами історичного розвитку (революційні з еволю-
ційними, етапи державності і незалежності тощо), виводячи, зреш-
тою на наукову концепцію вітчизняної історії. Тоді місце тих чи 
інших подій, фактів, епізодів стає дедалі яснішим, зрозумілішим, а 
порівняльні оцінки й висновки – наочнішими, переконливішими. 

Щоправда, вельми поширеною є думка, ніби наукові досяг-
нення, в тому числі й в їх історичному сегменті, слугують обме-
женому загалу інтелектуалів, тоді як свідомість переважної час-
тини громадян підживлюється швидше примітивним симбіозом 
компонентів, у яких науковість далеко не завжди стоїть на пер-
шому місці. З різних причин перевагу здобувають міфотворчі 
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фабули, схеми, породжені низкою далеко ненаукових чинників – по-
літичною кон’юнктурою, свідомими й несвідомими фальсифікаціями, 
пересмикуваннями, прагненнями використати брак належної освіче-
ності й достовірної інформації з маніпулятивною метою тощо. 

Важливо зрозуміти, що оволодіння набутими попередниками 
й сучасними дослідниками знаннями, які видаються за несхибні, не 
повинно бути самоціллю («учеництвом»), а механічне освоєння їх 
не може бути свідченням безпосереднього наближення до істини. 
Це лише необхідна (однак усе ж – необхідна!) передумова для са-
мостійної мислительної роботи кожного індивідуума і їх спільнот 
(у тому числі національних), які щиро прагнуть збагнути істо-
ричний досвід, вивести з нього повчальні уроки. 

За такого підходу як рівень наближення до істинного знання 
попередників, так і спосіб пізнання самих себе і оточуючого світу в 
образах попередньої історії тими, хто сьогодні отримує своєрідну 
естафету пам’яті, в ідеалі мають бути застрахованими від будь-
яких штучних впливів чи привнесень, свідомих чи несвідомих 
спотворень. Досягти такого результату непросто, однак варто розу-
міти, що лише цей шлях веде до формування тієї колективної, 
історичної, національної пам’яті, яка за будь-яких обставин матиме 
продуктивний ефект, безсумнівну перевагу над іншими варіантами 
збагачення суспільної свідомості. 

У цьому сенсі надзвичайної ваги і особливого смислу набуває 
подолання хибних уявлень, закоренілих стереотипів, закам’янілих 
догм. Прихильникам софістики, які посилено експлуатують ідею від-
носності істини і неможливості пізнання об’єктивної історії, можна 
нагадати давню притчу. Як знамениті індійські критики одного разу 
засумнівалися в істинності поширених уявлень про те, що світ три-
мається на спині слона, і не спромігшись самостійно знайти відповідь 
на питання «А на що спирається слон?», швидко заспокоїлися, коли їх 
запевнили, що слон стоїть на черепасі. Але й у тому разі, якщо б вони, 
подібно допитливим дітям, які дошкуляють дорослим своїми нескін-
ченними «чому», продовжували б занурюватись далі і одержувати 
відповіді на питання, на чому розташована черепаха, істина б не стала 
ближчою. Істинна сутність будь-якого предмета чи явища розкри-
вається в процесі його пізнання, коли мислення і буття є моментами 
одного і того самого реально-історичного процесу. 
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Звичайно, пересічній особистості не так просто розібратись у 
тому, чиї історичні концепції, наперебій пропоновані зі сторінок 
різних видань, взяти на озброєння. Тут потрібен бодай мінімальний 
рівень освіченості, який забезпечують середня школа, та ще здат-
ність до індивідуального мислення як надважливої передумови, що 
дозволяє не сприймати бездумно все на віру, а виявляти критичне 
ставлення до минулого, в якому присутній і власний досвід, і мо-
ральні переконання. Тобто, мова про загальний, базисний рівень 
культури, на який накладаються одержувані додаткові знання.  

А щоб цей процес був плідним, а результат позитивним, 
фахівцям-історикам слід неустанно працювати, доводячи право-
мірність, переконливість справді наукових концепцій, спростову-
ючи будь-які штучні підходи, відкидаючи хибні стереотипи, вик-
риваючи спроби маніпуляції масовою свідомістю. 

Наочним підтвердженням сказаному може бути полеміка, іні-
ційована й активно підтримувана на найвищому політично-держав-
ному рівні навколо трагічного епізоду – бою під Крутами 16 (29 н. ст.) 
січня 1918 р. На захист УНР, проти якої з Лівобережжя, де вже пе-
ремогла радянська влада, наступали червоні війська, вдалося мобі-
лізувати лише молодих ідеалістів – патріотів-юнкерів, студентів 
київських вузів та учнів старших класів гімназій. У військово-
стратегічному відношенні бій не міг уже мати скільки-небудь ви-
рішального значення, а зусилля необстріляної молоді були зазда-
легідь приречені на поразку. 

Однак у 2005–2010 рр. гуманітарними інституціями держави 
було чимало зроблено, щоб переконати широкий загал в абсолют-
ній винятковості події, яку часто порівнювали з битвою трьохсот 
спартанців під Фермопілами, вийшов указ Президента України про 
відзначення 90-річчя пам’яті Героїв Крут147. Невмотивовано, без 

                                                 
147 Ющенко з Тарутою зробили спільну справу // Українська правда / [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: http// www.pravda.com.ua/articles (2007). 05.21/3239772; 
Ющенко: пам’ять про подвиг героїв Крут є вічною і святою // newsru.ua/ [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http//www.newsru.ua/Ukraine/02 feb.2008/kritt.html; Ющенко 
ствердив пророцтво Старицької щодо героїв Крут // Українська греко-католицька 
церква св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://askoldova-mohyla.org/uk/item,1284; Ющенко предлагает перенести 
День Защитника Отечества с 23 февраля на 29 января // Корреспондент / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://korrespondent.net/ukraine/politics/725571-yushchenko-
predlagaet-perenesti-den-zashchitnika-otechestva-s-23-fevralya-na-29-yanvarya 
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будь-яких документальних підтверджень значно перебільшувалися 
масштаби бою, завищувалася кількість загиблих – сотні захисників 
УНР і тисячі з боку наступаючих радянських військ. Неймовірних 
значень досягали оцінки звитяги, самопожертви перших і не-
людської жорстокості, звірств других. Всупереч елементарній ло-
гіці й фактам за допомогою словесної еквілібристики переможених 
оголошували переможцями і навпаки…148 

Споруджений в такій атмосфері меморіал «Пам’яті Героїв 
Крут», відкритий музей стали місцями для організації велелюдних 
мітингів, зборів, проведення інсценованих реконструкцій битви. В 
державних установах і закладах, передусім у школах і вузах, орга-
нізовувалися відповідні заходи (конференції, конкурси тощо), до 
висвітлення яких підключалися засоби масової інформації. 

Однак свідомі чи несвідомі гіпертрофування, найвитонче-
ніші конструкції-вигадки, якими б найблагороднішими, найпатріо-
тичнішими намірами й розрахунками вони не виправдовувалися, 
все одно викликали закономірні питання, породжували природні 
сумніви. Вони, зрештою, не витримували конкуренції з суто 
науковими відтвореннями картини бою149. А міфотворці (по суті – 
фальсифікатори) змушені були з невдоволенням відступати перед 
тиском очевидного, об’єктивного знання, поволі визнаючи 

                                                 
148 В історичній перспективі Герої Крут перемогли // День / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/ 290619?idsource=301324 
&mainlang=ukr; Відзначено 92-у річницю пам’яті Героїв Крут // Український 
інститут національної пам’яті / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.memory.gov.ua/en/news/detail/262.htm  

149 Див.: Солдатенко В. Ф. Крути: ще раз про історію, політику та 
кон’юнктуру // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень НАН України. – К., 2005. – Вип. 28. – С. 87–105; його ж. «І справжні, 
не фальшиві фарби» // Дзеркало тижня. – 2006. – №3. – 28 січня. Тоді ж статтю за 
назвою «Це було під Крутами» оперативно передрукувала газета «Народна армія» 
(2006, 27–28 січня), а за назвою «Жертви урядової легковажності» Про бій під 
Крутами і політичні маніпуляції навколо нього» – журнал «Комуніст України» 
(2006. – №1. – С 64–72). Пізніше її положення включалися до монографічних 
досліджень (напр., Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки в 4-х т.: 
Т. ІІ. Рік 1918. – К., 2009. – С. 35–46), інших наукових видань (Бій під Крутами: 
Історія і кон’юнктура // Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка 
пізнання, історичні постаті, ключові епізоди. – К., 2011. – С. 161–171). Навіть у 
2012 р. матеріал поширювався в електронній мережі і відтворювався в деяких 
органах місцевої преси. 
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необґрунтованість своїх попередніх тверджень і продовжуючи 
чинити ідеологічний спротив хіба що в моральній площині, пере-
водячи дискусію на загальноабстрактні рівні й тим намагаючись 
хоч якоюсь мірою врятувати ситуацію, чи принаймні створити вра-
ження продовження дискусії150. 

Та все ж дослідницькі публікації доводять свою перевагу, не-
ухильно (зрозуміло – не форсовано) розширюючи можливості впливу 
на формування національної пам’яті151 у дуже непростому питанні. 
Перші докази тому – очевидно стриманіша масово-суспільна реакція 
останніх двох років на події, пов’язані з боєм під Крутами. 

Діалог з історіографією 
Вищезапропонована концепція осягнення ролі революцій в 

історичній долі українського народу, нації, країни, на міцне пере-
конання автора, видається дійсно науковою, всебічною, послі-
довно, наполегливо досліджуваною й обґрунтовуваною впродовж 
тривалого часу152. 
                                                 

150 Див. напр.: Палій О. Чому «вороженьки» бояться пам’яті героїв Крут? // 
УНІАН / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.net/ 
ukr/news/418355-chomu-vorojenki-boyatsya-pamyati-gerojiv-krut.html; Арсеній Яце-
нюк: Бій під Крутами – подвиг в ім’я України // Фронт Змін / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://frontzmin.ua/ua/media/news/none/2004  

151 Бойко О. Д. Бій під Крутами: історія вивчення // Український історичний 
журнал. – С. 43–54; Те ж саме: Інститут історії України / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.history.org.ua/JournALL/journal/2008/2/4.pdf; Любарець А. 
Бій під Крутами в історичній пам’яті. Як експлуатується міф // Історична правда 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/research/ 
2012/01/29/70470/  

152 Див.: Варгатюк П.Л., Солдатенко В.Ф., Шморгун П. М. В огне трьох ре-
волюций. Из истории борьбы большевиков Украины за осуществление ленинской 
стратегии и тактики в трех российских революциях. – К., 1986. – 625 с.; 
Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія. – К., 1997. – 
416 с.; його ж. Українська революція: Концепція та історіографія (1918–1920 рр.) – 
К., 1999. – 508 с.; його ж. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999. – 
976 с.; Солдатенко В.Ф., Верстюк В.Ф. Революції в Україні: політико-державні 
моделі та реалії (1917–1920) // Політична історія України ХХ століття. У 6-ти т.: 
Т. ІІ. – К., 2003. – 488 с.; Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні 
есе-хроніки: У 4-х т.: Т. І. Рік 1917. – Харків, 2008. – 560 с.; Т. ІІ. Рік 1918. – К., 
2009. – 411 с. ; Т. ІІІ. Рік 1919. – К., 2010. – 453 с. ; Т. IV. Рік 1920. – К., 2010. – 
442 ч.; його ж. Революційна доба в Україні 1917–1920 роки: логіка пізнання, 
історичні постаті, ключові епізоди. – К., 2011. – 568 с.; його ж. Проект «Україна» 
1917–1920 рр. Постаті. – Харків, 2011. – 511 с. та ін. 
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Разом з тим, має місце й чітке усвідомлення, що це не лише не 
єдина на сьогодні загальна фабула відтворення й оцінки історичної 
картини революцій, але ще й не домінуюча. Зважаючи ж на те, що 
кількість прихильників тієї чи іншої концепції – аж ніяк не єдиний і 
не остаточний, вирішальний критерій для оцінки її істинності (часто 
гору бере мода, кон’юнктура, ангажованість), видається за необхідне 
висловити міркування щодо правомірності/неправомірності, аргу-
ментованості/неаргументованості наявних точок зору лише щодо 
одного з об’єктів розгляду – Української національно-демократичної 
революції 1917–1920 рр.153, гадаючи, що принципові підходи з 
відповідною смисловою корекцією придатні й до інших згаданих 
історико-революційних сюжетів. 

У сучасному тлумаченні концепція Української революції 
набула розширеного значення, охоплює весь комплекс проблем 
періоду 1917–1920 рр., які у відтворенні загальної картини не від-
діляються, не відгороджуються від подій у Росії, хоча й від-
значається їх самодостатність та істотна національна специфіка. 
Однак на заваді прогресу у вивченні подій 1917–1920 рр. стоїть 

                                                 
153 Автор неодноразово досліджував тенденції новітнього історіографічного 

процесу щодо порушених питань, оприлюднивши результати роботи у таких 
публікаціях: Солдатенко В. Ф. Вступ. Попередні міркування та застереження // 
Українська революція: концепція та історіографія. – К., 1997. – С. 3–26; його ж. 
Вступ. Попередні міркування та застереження. Висновки // Українська революція: 
концепція та історіографія (1918–1920 рр.). – К., 1999. – С. 3–26, 405–418; його ж. 
Вступ. Історіографічні нотатки // Українська революція. Історичний нарис. – К., 
1999. – С. 3–66; його ж. Стан історіографічної розробки та актуальні завдання 
дослідження історії Української революції // Український історичний журнал. – 
1999. – № 1. – С. 68–85; № 2. – С. 27–48; його ж. Де справжнє коріння сучасної 
української державності? (Спроби оцінки деяких тенденцій вивчення 
державотворення в добу революції 1917–1920 рр.) // Україна: ретроспектива і 
перспектива: Збірник. – К., 1999. – С. 62–67; Курас І.Ф., Солдатенко В. Ф. 
Українська революція: новітній стан історіографічної розробки проблеми та 
актуальні завдання дослідження // Наукові записки Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень HAH України. – 1999. – Вип. 7. – С. 4–21; 
Солдатенко В. Ф. Вступ до другого тому // Політична історія України XX 
століття: У 6 т. – Т. 2. Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії 
(1917–1920). – К., 2003. – С. 7–20; його ж. Новітні видання і дослідження з історії 
Української революції // Актуальні проблеми вітчизняної історії XX ст.: Зб. нау-
кових праць, присвячений пам'яті академіка HAH України Юрія Юрійовича 
Кондуфора. – Т. І. – К., 2004. – С. 237–305. 
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штучно створений у свідомості розрив між соціальною й на-
ціональною революціями, нерозуміння взаємозв’язку, механізму 
співдії між ними. Тому практично занедбаною в останні півтора 
десятиліття виявилася проблематика соціальної революції (опи-
суються хіба що епізоди ворожого ставлення соціалістичних рухів, 
у першу чергу більшовицько-радянського, до національно-виз-
вольних прагнень української нації). А без її розробки просто не 
збагнути суті того, що відбувалося в українському національно-де-
мократичному таборі. Комплексне вивчення періоду 1917–1920 рр. 
як складової взаємодетермінованої системи революцій (з усіма їх-
німи своєрідностями, суперечностями, альтернативними розрахун-
ками й стратегіями) – нагальна потреба, яка диктується однаковою 
мірою як життєвою, так і науковою логікою, прагненням збагнути 
реальну дійсність. 

Дедалі очевиднішими стають вади практики проведення дос-
ліджень революційних подій у регіонах України, так би мовити, «на 
паралелях» – у Наддніпрянській Україні й на західноукраїнських 
теренах, особливо після створення ЗУНР і ухвалення Акта Злуки 22 
січня 1919 р. Регіоналістський підхід, місцевий патріотизм не лише не 
сприяють відтворенню цілісної, повної картини загальноукраїнського 
процесу, а й продукують нічим не виправдані змагання на істо-
ричному ґрунті, протиставлення досягнень. Особливо це характерне 
для дослідників із західних теренів, які у своїх працях прагнуть 
довести переваги практики розв’язання актуальних проблем револю-
ційної доби саме в цьому регіоні, переоцінюють внесок у загальну 
справу його провідних діячів. Найнаочніше це виявляється в пуб-
лікаціях про Українську Галицьку армію. 

Усе ще триває пошук власної системи координат для за-
гальної концепції історії національно-демократичної революції. 
Незважаючи на те, що апріорі більшість фахівців визнають за 
пріоритетну точку відліку український інтерес, на практиці засто-
совують здебільшого невідповідні національній природі, чужі 
схеми: проросійські й антиросійські, пропольські й антипольські, 
пронімецькі й антинімецькі, проантантівські й антиантантівські 
тощо. Ті ж, для яких відправним моментом був би український ін-
терес, все ще доводять своє право на доцільність. Але тільки об-
равши відправним власний, національний чинник і послідовно 



Особа у контексті часу 114 

йдучи за вимогами конкретно-історичного підходу, можна, врешті, 
збагнути, що в різних обставинах саме українська ідея, українська 
справа були провідною зіркою, яка вказувала шлях, надихала на дії 
М. Грушевського і М. Міхновського, В. Винниченка і П, Ско-
ропадського, С. Петлюру й Є. Петрушевича... Це зовсім не означає, 
що всіх їх варто урівняти в оцінках історичної значущості чи ви-
вести поза будь-яке критичне поле. Однак, мабуть, варто при-
пинити протиставляти їх один одному, розводячи на різні полюси. 
Що ж до висвітлення стосунків між ними, то тут слід прагнути до 
неупередженості, виваженості, аргументованості, по можливості 
виключаючи суб’єктивізм, особисті симпатії й антипатії тощо. 

Звісно, позитивний ефект має дати застосування подібних 
критеріїв не лише щодо згаданих політичних діячів, а й значно шир-
шого, по можливості, якнайширшого кола учасників національно-
демократичної революції. На сьогодні у вітчизняній історіографії 
оформилася парадоксальна ситуація, коли, здається, в Українській 
революції не було жодного помітного функціонера, якого б не 
спробували здискредитувати, звинуватити в багатьох гріхах як 
дійсних, так і, часто, вигаданих. Кінцевий ефект не просто непри-
вабливий, він неповноцінний і, з морально-психологічного погляду, 
несе в собі негативний етично-виховний заряд. 

Дуже важливим елементом досліджень, від якого залежить 
поглиблене, сутнісне формування найважливіших параметрів су-
часної концепції історії Української революції, залишається проб-
лема співвідношення між процесами, які належать до власне рево-
люційних, і тих, які становлять зміст уже трохи іншого явища – 
громадянської війни. Незважаючи на природну тісну взаємо-
пов’язаність і взаємодоповнюваність обох феноменів, тут криються 
й такі відмінності, які допомагають краще зрозуміти цілий комп-
лекс питань, без яких епоха 1917–1920 рр. не може розраховувати 
на адекватну історичну реконструкцію й задовільне тлумачення, 
переконливу оцінку. 

Так, чітке розмежування між революцією як історично зу-
мовленим глибокими причинами масштабним рухом мас за до-
сягнення життєво важливої мети для народу, нації, країни і гро-
мадянською війною, військовою боротьбою за владу без широкого 
усвідомлення цілей, наявності обґрунтованої стратегічної прог-
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рами, як видається, може долучити додаткові аргументи для виз-
начення моменту, коли власне революційність вичерпує свої по-
тенції і переходить, трансформується в нову якість. 

Тобто можна вести мову про нові підходи у кристалізації 
завершальної грані Української революції. Сьогоднішній різнобій 
у цьому аспекті (початок 1918 р., весна 1919 р., кінець 1919 р., 
кінець 1920 р., осінь 1921 р., 1922, 1923, 1924 і, навіть, 1933 рр.), 
серед іншого, зумовлений і нехтуванням згаданим критерієм. Не 
вдаючись тут у деталізацію, слід зауважити – він дає серйозні 
підстави для того, щоб вважати заключною віхою національно-
демократичної революції кінець 1919 р. А далі домінантними були 
сутнісно інші процеси – війна, повстанство, обєднавчий рух за 
утворення СРСР, уконституювання останнього, будівництво і зміц-
нення радянського соціалістичного ладу тощо. 

На жаль, доводиться констатувати, що й у найновішій праці з 
історії Української революції керівництво проектом віддало пере-
вагу кон’юктурно-ідеологічним чинникам над науковими крите-
ріями і логікою фактів, знову позначивши завершальну грань пред-
мета дослідження 1921 р.154. 

Не вповні переконливими видаються і пропозиції (їх, правда, 
не так багато) вважати початком Української революції 1914 рік. 

Публікації сучасних авторів небездоганні і ще з одного пог-
ляду, а саме – ставлення до зовнішніх щодо Української революції 
чинників, які, за незначним винятком, кваліфікувались як не-
сприятливі, негативні, ворожі. З однієї праці до іншої переходить 
стереотип (як і кожний стереотип – вкрай спрощений): головним 
зовнішньополітичним ворогом Української революції, української 
державності, українства була РСФРР, імперські амбіції і заміри її 
комуністичного керівництва, посібником (агентом) яких була 
КП(б)У як обласна організація РКП(б). Відповідно – непримирен-
ною – мала бути і лінія керівництва Української революції. Що ж 
до інших зовнішніх сил, сусідів, то ставлення до них було дифе-
ренційованим і, як правило, менше категорично-ворожим, аніж до 
росіян, їхнього радянського («совітського») керівництва. 

                                                 
154 Нариси історії Української революції. – Т. І. – К., 2011. – 390 с. 
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Схоже, що ця тенденція з особливим ентузіазмом впровад-
жується у новітні публікації, маючи виправданням антиросійські 
емоції, що накопичувалися десятиліттями і вибухнули в момент 
досягнення Україною державної незалежності, подальшого небез-
хмарного розвитку українсько-російських відносин, які часом до-
ходили до загрозливо-конфліктної межі. 

Тут, здається, можна бути і обєктивнішими, коли в логічних 
конструкціях за точку відліку щодо оточуючих спільнот брати 
український інтерес, а супротивників і ворогів ділити (ранжувати) не 
за домінуючими кон’юнктурними настроями, а за тими реальними 
діями, які відбивалися на розвитку визвольних, державотворчих про-
цесів в Україні. Звичайно, зведення подібної методологічної позиції 
майже до математичної формули, застосування як жорсткого кліше 
теж навряд чи виправдане. Очевидно, означені мірки цілком доречні 
як висхідний пункт логічних вибудов. Однак у подальших висновках-
конструкціях варто гнучко враховувати й інші фактори (наприклад, 
ідеї спільного коріння, історичної ролі слов’янської єдності, релі-
гійної, мовно-культурної близькості і т. ін.). 

Помітна обережність, настороженість, навіть упередженість, 
почасти зверхній нігілізм спостерігаються у реагуванні значної 
частини дослідників на поодинокі поки що і, треба визнати, не 
дуже глибокі дослідження з історії масонства. Між тим, організації 
«братчиків» ще до революційної доби обплутали Росію, Україну в 
тому числі, густою мережею своїх організацій, через які дієво 
впливали на різні політичні сили (незалежно від національного 
забарвлення), суспільне життя, перебіг подій, принаймні у 1917–
1919 рр. Без врахування того, що досить істотні процеси по-
чиналися й розвивалися на зв’язаному й значною мірою контро-
льованому «вільними каменярами» політичному просторі, за по-
рухом однієї «диригентської палички», уявлення про механізм дії 
революції, його суб’єктивні чинники буде залишатися неповним, а 
деякі аспекти історичного досвіду важкозбагненними. 

Привертає увагу також нерівномірність інтересу і, відпо-
відно, ступінь вивченості двох етапів революційного процесу – за 
доби Центральної Ради і за доби Директорії. Це впадає в око і при 
поділі загальної кількості публікацій: тих, що присвячені дос-
лідженню другого періоду незрівнянно менше, ніж тих, що роз-
кривають перший період революції. Те саме, певною мірою, 
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стосується і структурних співвідношень у комплексних працях, 
виступах, що відтворюють досвід революції в цілому на різних 
ювілейних заходах. 

І якщо в політичних акціях таку «асиметрію» можна ще 
зрозуміти, навіть у чомусь виправдати, то побудова за подібною 
схемою публікацій, покликаних висвітлити цілісний процес 
Української революції, національного державотворення в 1917–
1920 рр., свідчить, передусім, про те, наскільки порівняно слабо 
опановується саме друга фаза боротьби – кінець 1918–1920 рр.  

Досвід останніх двох десятків років з повною силою 
засвідчив, наскільки важливі для історика не лише наукова, а й 
моральна позиція. Особливо високі вимоги до моральних якос-
тей дослідника висуває вивчення переломних етапів суспільного 
розвитку, коли надзвичайної ваги набувають особистісні орієн-
тації в проблемах добра і зла, гуманізму й нелюдяності, честі й 
негідності, справедливості й паразитизму, істинності й не-
чесності. В моменти збудження, вирування пристрастей, коли 
людина нерідко потрапляє в екзистенціальну ситуацію і неод-
мінно має робити життєвий вибір (часто усвідомлюючи немож-
ливість змінити, навіть вплинути на непідвладні процеси), прин-
ципового значення набуває, з якими мірками підходити до 
оцінки вчинків, індивідуумів, різних їхніх груп, глибинної мо-
тивації, зумовленості кроків, поведінки. Навіяна новітньою 
кон’юнктурою зневага до діячів, організацій, які в критичні 
моменти віддавали пріоритет загальнолюдським, національним 
інтересам і цінностям над особистими, жертвували індиві-
дуальними вигодами заради суспільного прогресу, ставили зав-
дання досягнення загального добробуту вище за власний, що 
пронизує чимало праць про події 1917–1921 рр., засвідчує: 
справді науковому розумінню минулого, його виваженим, ґрун-
товним оцінкам це лише заважає, веде в бік від істинного, 
повноцінного знання. 

Як з’ясувалося, поважне ставлення до історичних діячів, які 
зробили перші, найважчі, найскладніші й найвіповідальніші кроки 
до відродження нації у всіх сферах життя після довгих століть 
залежного, бездержавного існування, не прищеплюється самопли-
ном, вимагає суспільної турботи. 
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Через популяризацію наукових набутків – до свідомості 
національної спільноти 

Звісно, наукові концепції, відтворені об’єктивні картини 
минулого, втілені у фундаментальних дослідженнях, акаде-
мічних монографіях, не можуть автоматично ставати над-
банням свідомості широкого загалу. Однак саме їх можна і 
конче необхідно доносити до читачів, адаптуючи до того чи ін-
шого рівня підготовки окремих категорій споживачів інфор-
мації, якою живиться, виховується колективна, в тому числі 
національна пам’ять. Ще раз варто підкреслити, що йдеться 
про адаптацію вивірених (у межах максимально досяжного) 
наукових знань і аж ніяк не про будь-які спрощення, тотожні 
спотворенням, про підміну складних істин міфами, що на-
томість легко сприймаються і засвоюються. Навіть за па-
ліативного поєднання наукових знань і сфальшованих елеме-
нтів, якими б мотивами це не виправдовувалося, кінцевим ре-
зультатом завжди буде викривлене уявлення про минуле, не-
правильна його оцінка. Тобто в національну пам’ять будуть 
закладатися неадекватні реаліям минулого блоки інформації, 
що не лише не виправдано, не продуктивно, але й суспільно 
шкідливо, небезпечно.  

Беручи за основу вищезгаданий чотиритомник про револю-
ційну добу в Україні155, автор зробив спробу популяризації сут-
ності знань, які видаються на сьогодні порівняно більше за інші 
наближеними до історичної істини, у форматі збірників коротких 
статей156, частина з яких далі потрапила на шпальти періодики і на 
сайти електронних засобів масової інформації. Прагнучи макси-
мально можливої об’єктивності, системності, всебічності, в популяр-
них публікаціях, зокрема, в книзі «Проект «Україна». 1917–1920 рр. 
Постаті» вміщено короткі нариси про 37 найголовніших діячів 
революційної доби, які репрезентують увесь, практично повний 
тогочасний політичний спектр сил, що впливали на долю народу, 
нації. Це також адаптація на загальнодоступний рівень наукових 
досягнень, здійснених під час дослідження життєвого шляху і 

                                                 
155 Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки: В 4-х т. 
156 Див.: Революційна доба в Україні (1917–1920 роки). Логіка пізнання, істо-

ричні постаті, ключові епізоди, Проект «Україна» 1917–1920 рр. Постаті. 
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творчого спадку таких видатних особистостей тих буремних літ, як 
М. Скрипник, Г. Пятаков, В. Винниченко, С. Петлюра157. 

Багаж об’єктивних даних, поступово нагромаджуваний у 
процесі дослідницької практики, знаходить свій попит у енцик-
лопедично-довідкових виданнях, керівники яких, звичайно, нама-
гаються орієнтуватися передусім на найоптимальніші знання, до-
сягнуті на відповідний момент158. 

Результати досліджень Української революції втілюються ав-
тором і в підручниках, навчальних посібниках, рекомендованих для 
вивчення у вищих навчальних закладах (ідеться про відповідні роз-
діли колективних праць, а також книг, виданих у співавторстві)159. 

Напрацьовані впродовж тривалого часу підходи реалізову-
ються і в підготовлених методичних матеріалах з курсів (спец-
курсів), які читаються студентам, слухачам у провідних вузах Ук-
раїни160. За наявною інформацією, вони використовуються викла-

                                                 
157 Солдатенко В. Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. – К., 

2002. – 352 с.; його ж. Георгій Пятаков: миттєвості неспокійної долі. – К., 2004. – 
331 с.; його ж. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних 
прагнень. – К., 2005. – 324 с.; його ж. Три Голгофи: політична доля Володимира 
Винниченка. – К., 2005. – 349 с.; його ж. У пошуках соціальної і національної 
гармонії. Ескізи до історії українського комунізму. – К., 2006. – 479 с.; його ж. 
Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби. – К., 2007. – 
621 с. та ін. 

158 Див.: Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. – К., 1987. – 632 с.; 
Политические партии России. Конец ХІХ – первая треть ХХ века. Энциклопедия. – 
М., 1996 – 872 с.; Юридична енциклопедія. – Т. 1–6. – К., 1998–2004; Енциклопедія 
історії України. – Т. 1–8. – К., 2003 – 2011; Політологічний енциклопедичний 
словник. – К. 2004. – 736 с.; Енциклопедія сучасної України. – Т. 1–10. – 2004–
2011; Українська дипломатична енциклопедія. – Т. 1–2. – К., 2004; Політична 
енциклопедія. – К., 2011 – 808 с. та ін. 

159 Див.: Історія України. Навч. посібник.; Очерки истории Украины. – К., 
2010. – 480 с.; Історія українознавства. Навчальний посібник. – К., 2011 – 512 с.; 
Головченко В., Матвієнко В., Солдатенко В. Дипломатична історія України 
(кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття). Навчальний посібник.; Нариси історії 
України. – К., 2012. – 500 с. та ін. 

160 Солдатенко В. Ф. Зовнішня політика України. Методичні рекомендації до 
контрольних занять та узагальнюючого комплексного завдання – К.: Міністерство 
оборони України, 2000. – 32 с.; Солдатенко В. Ф., Любовець О. М. Історія Ук-
раїни. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – 
К.: Київський інститут туризму, економіки і права, 2001. – 48 с.; їх же. Історія 
України. Навчально-методичний посібник. – К.: Київський інститут туризму, 
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дачами й інших навчальних закладів, розширюючи коло тих, до 
кого у такий спосіб також доносяться викристалізувані засади від-
творення важливих сторінок історії. 

 Турботою надання науковим знанням про складні події ре-
волюційних 1917—1920 рр. якомога більшої наочності, нама-
ганням апелювати до емоційного сприйняття тогочасної епохи, її 
прикмет, неповторної атмосфери продиктований розпочатий ав-
тором проект з чотирьох книг, перша з яких «Україна. 1917 рік» 
тільки-но побачила світ161. У виданні поряд з лапідарною роз-
повіддю про події вміщено досить значну кількість фотоілюстра-
тивного матеріалу. Він складає практично половину обсягу ви-
пуску, а отже, наполовину його можна вважати ще й фото-
альбомом, наповнення якого може привернути додаткову увагу 
тих, хто бодай якоюсь мірою цікавиться історією, небайдужий до 
пам’яті про минуле. 

Зрештою, нагромаджений за кілька десятиліть потенціал 
знань про 1917–1920 рр. передається (транслюється) автором у 
навчальних і публічних лекціях, доповідях на конференціях, у 
радіо- і телепередачах, інтерв’ю для мас-медіа, а також для 
наукового консультування фільмів (зокрема, про національну дер-
жавність революційної доби, про П. Скоропадського, С. Петлюру, 
Н. Махна та ін.). 

Зрозуміло, що, вибираючи інший приклад – історичний ма-
теріал для розгляду питання про формування культури націо-
нальної пам’яті, автор апелював би більше, а то й винятково, до 
публікацій колег. Однак запропонована версія – компонування, 
гадається, має ще й ту свою перевагу, що порушені питання ви-
мальовуються, постають не лише на суто дослідницькому (ака-
демічному) зрізі, а й на рефлекторно-чуттєвому, а висновки й 

                                                                                                            
економіки і права, 2003. – 116 с.; Матвієнко В. М., Солдатенко В. Ф. Методичні 
поради до вивчення курсу «Історія України (Дипломатична історія України)». – 
К.: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. 
Т. Шевченка, 2006. – 38 с. (перевидання – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) – 38 с.; 
Солдатенко В. Ф. Ідеї українського державотворення і досвід їх реалізації в ХХ – 
на початку ХХІ столітя. – К.: Філософський факультет Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. – 2010, 2011. – 24 с. 

161 Солдатенко В.Ф. Україна. 1917 рік. – К., 2012. – 212 с. 
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узагальнення багатократно підтверджені чималим особистим дос-
відом, справді виношеними переконаннями. 

На завершення, як висновок, гадається, можна вести мову про 
наступне. Для виховання культури національної пам’яті, для впливу 
на цей непростий процес, якщо за приклад взяти з’ясування ролі 
революцій у долі України, у загальних рисах вимальовується такий 
ланцюг нагальних завдань, що вимагають свого якісного розв’язання. 

Передусім, сьогодні актуалізується теоретичне питання про 
роль революцій в історичному поступі, прогресивному суспіль-
ному розвитку взагалі. За позитивної чи негативної відповіді на 
нього слід обов’язково звернутися до аналізу сутності тих рево-
люцій, які відбулися в історії українського народу, і відтворити по 
можливості об’єктивнішу картину кожної з них. Саме цей матеріал 
(у концепціях, схемах, нарисах, книгах і т. ін.) повинен лягти в 
основу формування національної пам’яті. Його ж імплементація в 
масову свідомість за адаптації на різні рівні сприйняття (вони 
залежать від загального рівня культури й інтелектуального роз-
витку різних суб’єктів) не повинна зазнавати трансформацій, які б 
вели до відхилення від добротних наукових знань.  

У разі потреби (а з досвіду відомо, що без того взагалі не 
обходиться) слід давати переконливі спростування ненауковим 
підходам, тлумаченням, висновкам, оцінкам. І якщо вище йшлося 
про загальні концепції, то не менше значення має внесення ясності 
у кожну конкретну неадекватність, у кожен епізод, кожен істо-
ричний момент, факт (щодо відтворення досвіду Української рево-
люції їх навіть перелічити не можливо, серед найодіозніших – зга-
даний бій під Крутами, а ще – отаманщина, єврейські погроми, 
Любарська катастрофа, взаємини національних лідерів та ін.). 

Певна частина відзначеного могла б, мабуть, і не становити 
проблеми, якби в середовищі фахівців домінували б скоордино-
вані, точно відповідні науковим канонам консенсусні підходи, а 
інші учасники ідеологічних процесів утримувалися б від поши-
рення вигідних (зрештою, вони виявляються удаваними) мінливій 
кон’юнктурі концепцій, схем, оцінок, висновків. Однак допоки 
того немає, турбота про підвищення культури національної пам’яті 
детермінує докладання особливих, додаткових зусиль щодо реалі-
зації на якомога вищому професійному рівні означеного ланцюжка 
і закріплення в масовій свідомості адекватних уявлень про минуле. 
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На жаль, на сьогодні важко виокремити ті історичні періоди, 
проблеми досвіду, які б фігурували в українській пам’яті в таких 
параметрах і кондиціях, які можна було б розглядати як безсум-
нівно задовільні елементи, що ефективно сприяють оптимальній 
самореалізації національної спільноти. Тим більші, важливіші, від-
повідальніші завдання постають перед колективом Українського 
інституту національної пам’яті, який лише розпочинає пошук ме-
ханізмів забезпечення бажано високої культури колективної 
пам’яті, вбачаючи в тому свою найпершу і найвищу місію. 
 
 

Юрій Шаповал 
 

ФАТАЛЬНА АМБІВАЛЕНТНІСТЬ 
(Микола Хвильовий у світлі документів ҐПУ) 

 
Шукайте метрополію свідомого життя 

Микола Хвильовий.  
Клавіатурте. 

 
У моїй дослідницькій практиці був досвід роботи з різно-

видом архівних документів, сформованих як чекістська справа-
формуляр. Якщо висловлюватися лапідарно, то це попросту кон-
центровані інформації різного характеру, акумульований «комп-
ромат» на ту або іншу особу, за якою співробітники комуністичної 
спецслужби пильнували певний (короткий або довгий) час, «намі-
чаючи» цю особу для якихось наступних дій (арешту, знищення, 
використання проти інших тощо). Повідомлення інформаторів, 
аґентурні донесення, робочі зведення, спецповідомлення, перлюс-
троване листування та багато інших матеріалів – неодмінне «ме-
ню» будь-якої справи-формуляра. Все це є і в теці, «присвяченій» 
Миколі Фітільову-Хвильовому. Довгі роки вона була подалі від 
людських очей в КҐБ УРСР, а нині зберігається в Галузевому дер-
жавному архіві Служби безпеки України. 

Працюючи свого часу із аналогічною справою, заведеною на 
Михайла Грушевського, я не мав жодного сумніву, що вона ви-
никла закономірно, а її поява була детермінована самою (одіозною 
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для більшовиків) особою колишнього лідера Української Цент-
ральної Ради. Після повернення Грушевського з-за кордону на-
весні 1924 року в комунізовану Україну тодішні можновладці мали 
всі підстави не довіряти своєму колишньому політичному супро-
тивнику, вбачаючи у його думках і діях «подвійне дно».  

Проте пам’ятаю, як мене здивувало, коли ще на початку 
1990 років я вперше ознайомився зі значно меншою за обсягом 
(всього один том, на відміну від восьми томів Грушевського), але 
не менш цікавою справою-формуляром на Хвильового162. Останній 
був членом партії з 1919 року, нібито (як подейкували) встиг 
навіть послужити у ЧК (цей міф дехто повторює і нині, хоча ця 
версія не має жодного документального підтвердження). Тим не 
менш і цей «пролетарський письменник», як висловлювалися в ті 
часи, був чекістами для чогось «намічений». Мене шокувало те, 
що на Хвильового, який у травні 1933 року завершив свою (опри-
люднену ще в часи горбачовської «перебудови») передсмертну 
записку заздоровницею на чeсть компартії, у 1930 році завели 
справу-формуляр. Він (за чекістською новомовою) проходив 
«за забарвленням обліку» («по окраске учета») як «націонал-
шовініст»163. Ще більш цікаво і симптоматично те, що у справі 
є документи, які стосуються періоду до 1930 року. Вони 
підтверджують: Хвильовий значно раніше був у полі зору ҐПУ, 
а ще точніше – важливої складової частини цього відомства – 
політичного контролю. Аналізуючи те, що вже було над-
руковано тогочасними письменниками, чи те, що мало друку-
ватися, чекісти, зрозуміло, збирали інформації і про авторів 
цих публікацій.  

Проте у 1930 році чекістський інтерес до яскравої особи 
Хвильового вступив у нову фазу: стеження за ним набуло то-
тального характеру. За чекістськими канонами того, за ким сте-
жили, слід було «замаркувати», він повинен був мати «кличку», 
псевдонім. І знаєте, яке псевдо вигадали Хвильовому? «Вальд-
шнеп». Скоріше за все, з огляду на те, що письменник за життя 
                                                 

162 Див.: Галузевий державний архів (далі – ГДА) Служби безпеки України 
(далі – СБУ). – Київ. – Спр. С-183. 

163 Див.: Там само. – Спр. С-183. – Арк. 109. 
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був пристрастним мисливцем164. Можливо, і через те, що саме так 
називався знаменитий і недовершений роман Хвильового.  

До речі, в історії зберігання справи були цікаві моменти. У 
січні 1947 року у МҐБ УРСР до неї зверталися у пошуках «компр. 
Матеріалів»165. Цілком вірогідно, що це могло бути через роз-
почату тоді чергову кампанію шельмування «українських націо-
налістів». У квітні 1955 року справу було визнано такою, що не 
становить «оперативної та історичної цінності»166. Саме тоді, через 
22 роки після самогубства Хвильового і – що дивовижно – саме 13 
квітня (13 – це було улюблене число письменника) справу при-
пинили і вирішили знищити. Проте не знищили. Залишили в архіві 
як таку, що має «історичне значення». У 1977 році справу знов пе-
реглянули і залишили на зберіганні167. Проте дотепер невідомо, чи 
вилучали щось із підшитих паперів.  

На початку 1990-х років мені (внаслідок певних і не від мене 
залежних обставин) не вдалося ретельно попрацювати і надруку-
вати розвідку на основі згаданої справи. Тепер до цього мене під-
штовхнуло створення документального фільму «Цар і раб хитро-
щів», присвяченого Хвильовому. До роботи над фільмом у 2008–
2009 роках мене залучила режисер Ірина Шатохіна (вона працює у 
Національній телекомпанії України). Важливим поштовхом стала 
для мене також цінна публікація професора Григорія Грабовича 
про Хвильового168.  

                                                 
164 Син письменника Миколи Куліша Володимир у своїй книзі спогадів 

«Слово про будинок «Слово» написав: «…Хвильовий дуже любив полювати. 
Звичайно, всі думали й мали причину так думати, що на тих полюваннях більше 
полюють за пляшкою, як за качками чи зайцями. Хоч і це, звичайно, бувало, але, 
як мені говорив колись тато, на полюванні можна було вільно порозмовляти, 
говорити щиро й відверто, від душі. Можливо, після таких полювань верталися 
додому молодшими, з заспокоєною на деякий час душею. Природа давала 
відпруження і спокій. Тому в тяжкі моменти бурхливого й вічно неспокійного 
життя Хвильовий раптом зникав на день, два, або й на тиждень. Блукав понад 
озерами, просиджував довгі години в «тязі», спав в очеретових шатрах і думав, 
думав, думав» (В.Куліш. Слово про будинок «Слово». Спогади. – Торонто, 
Накладом Видавництва «Гомін України», 1966. – С. 18).  

165 Див.: Галузевий державний архів (далі – ГДА) Служби безпеки України 
(далі – СБУ). – Київ. – Арк. 110.  

166 Див.: Там само. – Арк. 141 зв. 
167 Там само.  
168 Див.у книзі: Г. Грабович. Тексти і маски. – Київ: Критика, 2005. – С. 237–257. 



Проблеми історичної пам’яті 
                    

125 

Аналіз публікації Грабовича, робота над фільмом, в якому 
мені довелося виступати в ролі співавтора сценарію, консультанта 
та наратора, і неодноразове перечитування справи-формуляра – все 
це переконало: ключовою причиною кривавого «happening’у», 
влаштованого для себе Хвильовим 13 травня 1933 року, була його 
перманентна внутрішня амбівалентність, психологічний розлам, 
гра, що її спробував вести письменник із системою та (зрештою) із 
самим собою. Ця гра виявилася фатальною. Він вважав себе 
романтиком. Проте його романтизм увійшов у конфлікт з не-
романтичним часом. Нова економічна політика принесла згасання 
революційних ілюзій (у тих, хто їх мав). Кристалізація сталінської 
диктатури вимагала переродження вчорашніх «борців за народну 
справу» у слухняних бюрократів. Становлення ідеологічного і 
політичного монізму, утвердження «єдиної та неподільної» біль-
шовицької, червоної, але таки імперії, девальвувало декларації про 
національне відродження навіть в обмежених рамках офіційної 
політики «коренізації».  

У Хвильового було глибинне розуміння цих, тоді далеко не 
всім зрозумілих, тенденцій, як було й небажання перетворюватись 
у знаряддя омани. Його «я» почало роздвоюватися, колотися. 
Недаремно він сам написав: «Коли ти революціонер – ти не раз 
розколеш своє «я»169. Ця роздвоєність періодично «вихлюпу-
валась» у експресивно-трагічних і суїцидальних настроях. Вона й 
призвела до моделювання самим Миколою Хвильовим його остан-
нього «художнього твору» – самогубства в травні 1933 року. Все 
це, як видається, підтверджують документи справи-формуляра. 

*** 
У літературному і політичному контекстах 1920–1930 років 

Микола Хвильовий постає доволі парадоксальною фігурою. Його 
творча (невелика порівняно з доробком інших тодішніх «класиків») 
спадщина мала надзвичайний резонанс. Він ніколи не обіймав яки-
хось офіційних посад, але йому, як згадував Юрій Смолич, дарували 
свої книжки з авторськими підписами і його друзі, і недруги170. Не він 
формально очолював створену у листопаді 1925 року фактично ним, 

                                                 
169 Хвильовий M. Камо грядеши // M.Г. Хвильовий. Твори у двох томах. – 

Київ: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 421.  
170 Див.: Смолич Ю. ВАПЛІТЕ і я // Літературна Україна. – 1987. – № 39. 
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на противагу офіціозним літературним структурам, Вільну ака-
демію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ), але саме Хвильовий 
був її душею. Не він, власне, розпочав знамениту літературну 
дискусію 1925–1928 років в Україні, але саме він опинився в 
центрі уваги і найгостріших, сказати б, мейнстрімних публічних 
дискусій. Він був членом партії, але саме його особливо 
пристрасно таврували як «буржуазного націоналіста» чи «кур-
кульського підголоска».  

Відразу після його самогубства у травні 1933 року офіційні 
особи і наближені до тодішнього істеблішменту літератори за-
суджували Хвилього за його самогубство, але водночас навіть 
неґативні згадки про нього несли натяк на його неабияку чи навіть 
центральну роль у літературному процесі тих років. За слушним 
зауваженням Григорія Грабовича, коли в СРСР було заборонено 
хоч трохи прихильно згадувати про Хвильового (а це забуття 
тривало до горбачовської «перебудови»171), як не дивно, саме 
Хвильового у науковому та паранауковому дискурсах «з-поміж 
українських письменників паплюжили найдужче – значно більше, 
ніж Винниченка та Грушевського, і безперечно більше, ніж від-
верто визнаного ворога-націоналіста Донцова»172. Нарешті, як від-
значив Леонід Плющ, викреслений з української культури ко-
муністами за український націоналізм, Хвильовий «у діяспорі 
                                                 

171 Ще за часів СРСР і УРСР фактично першим розкуто і всупереч 
культивованим традиціям про Миколу Хвильового у 1987 році написав Сергій 
Гречанюк (Див.: Гречанюк С. День повернення Миколи Хвильового // Українська 
мова і література в школі – 1987 – № 12. – С. 17–26). Пам’ятаю, як ця публікація 
вже в «перебудовні» горбачовські часи викликала до певної міри шок у партійних 
ідеологів в Україні та примусила їх чи не вперше уважніше придивитися до особи 
та спадщини Хвильового.  

172 Грабович Г. Тексти і маски. – Київ: Критика, 2005. – С. 240. На 
підтвердження цих слів можна навести, скажімо, те, що писалося про Миколу 
Хвильового у 1959 році (вже в часи хрущовської «відлиги»!) у київському 
журналі «Вітчизна»: «Покалічений уламок арцибашевщини, хворий ідейно, 
духовно, морально, цей письменник, як свідчить більшість йго творів, належав до 
прямих епігонів буржуазного декадентства і тому закономірно відійшов у літе-
ратурне небуття. Ненависник Шевченка, формалістичний істерик, що мав дивну 
пристрасть до всього темного, брудного, нездорового, роздвоєного, що спільного 
він міг мати з передовою українською літературою, з її традиціями, з основними 
напрямками її розвитку!» (Цит. за: Коваль В. Сталінський вирок Миколі 
Хвильовому // Літературна Україна – 1988. – № 49).  
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паплюжився як росіянин-деґенерат a la Достоєвський, комуніст, 
чекіст тощо»173.  

Хвильовий у своїх знаменитих памфлетах, написаних під час 
дискусії 1925–1928 років, крім іншого, висунув вимоги негайної 
«дерусіфікації пролетаріату» в Україні, дистанціювання україн-
ської культури і суспільства від російської культури і Москви 
взагалі, орієнтації на «психологічну Європу» тощо. Він написав 
все те, що так роздратувало найвищі партійні інстанції в Москві та 
навіть самого Сталіна. Останній відреаґував 26 квітня 1926 року 
спеціальним листом тодішньому Генсеку КП(б)У Лазарю Ка-
гановичу та іншим членам Політбюро КП(б)У щодо «націонал-
ухильництва» в УСРР, присвятивши третину листа саме Хвильо-
вому174. Та – звернімо увагу! – окремо Сталін застерігає: Хви-
льовий аж занадто захоплюється «якоюсь месіаністичною роллю 
української молодої інтеліґенції»175. 

Сталін точно вгадав. Хвильовий робив ставку не на ватажків 
тогочасних ворогуючих літературних угруповань, зіпсованих 
власними амбіціями і розрахунком на партійні «пряники», а саме 
на молодь, на тих, хто здатен мислити незаанґажовано, неорди-
нарно, неформально.  

Холуйське упадання українських політиків і переважної 
більшості інтеліґенції перед усім московським як найзначнішим 
інтелектуальним явищем, провінційний рівень амбіцій, розмита, 
малоросійська ідентичність – все це стало мішенню Хвильового. 
Він – проти тих, хто виступав за літературу лише про комуни й 
трактори, за ту літературу, яка потрібна лише партії та освячена 
нею. Відчуття свободи у Хвильового сягає апогею напровесні 1926 
року. Саме тоді, ще до сталінського листа, з’являється третій цикл 
його памфлетів – «Апологети писаризму». І це була справжня 
бомба. Заключний, тринадцятий памфлет мав скандально-не-
мислиму назву: «Московські задрипанки».  

                                                 
173 Плющ Л. Його таємниця, або «Прекрасна ложа» Хвильового. – Київ: Факт, 

2006. – С. 35–36. 
174 Див.: Сталін Й.В. Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У // 

Й.В.Сталін. Твори. – Київ, Політвидав України, 1949. – Т. 8. – С. 152. 
175 Там само. – С. 152–153. 
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Йому були потрібні суперники для словесного герцю. Тоді 
він оживав і випромінював нестримну енергію. Бунт – його 
спеціальність. У «Апологетах писаризму» він пише: «Українська 
економіка – не російська економіка і не може бути такою, хоч би 
тому, що оскільки українська культура, виростаючи з своєї 
економіки, зворотно впливає на останню, остільки і наша еко-
номіка набирає специфічних форм і характеру. Словом, Союз все-
таки залишиться Союзом, і Україна є самостійна одиниця... 
Малоросія вже одійшла в «область преданія»... Росія ж самостійна 
держава? Самостійна! Ну так і ми – самостійна»176. І далі: 
«...Досить «фільствувати» – «дайош» свій власний розум!.. В Ев-
ропу ми підемо вчитися, але з затаєною думкою – за кілька років 
горіти надзвичайним світлом. Чуєте, москвофіли з московських 
задрипанок, чого ми хочемо?»177. 

У памфлеті «Україна чи Малоросія?» Хвильовий наполягає: 
«…Україна буде доти пляцдармом для контрреволюції, доки не 
пройде той природний етап, який Західна Європа пройшла в часи 
оформлення національних держав»178. 

Отже, державна незалежність України неминуча, адже це 
пройшли всі народи Європи. Отже, протидіяти цьому – значить бу-
ти гальмом проґресу. Одним розчерком пера Хвильовий пере-
творив на таке гальмо компартію і всіх її вождів – столичних і 
реґіональних. Хто ж міг йому таке вибачити? Поява сталінського 
листа означала, що полювання на Хвильового розпочалося. 
Памфлет «Україна чи Малоросія?» забороняють до друку.  

Через 20 років, у 1946-му, Євген Маланюк напише: «Чим був 
в дійсності виступ Хвильового? Не рядом сумбурних памфлетів 
(які досі «цитуються»), але поставою Особистості. Цього Росія ні-
коли не вибачає і не терпить (Чаадаєв і т.і.)»179. 

А у 1926 році ім’я Хвильового з’являється у супер-
секретному обіжнику ҐПУ УСРР під назвою «Про український 
сепаратизм». Пафос цього важливого документа полягав, власне, в 
                                                 

176 Хвильовий M. Апологети писаризму // Хвильовий M.Г. Твори у двох томах. – 
Київ: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 573. 

177 Там само. – С. 575. 
178 Хвильовий М. Україна чи Малоросія? // Там само. – С. 591.  
179 Євген Маланюк. Нотатники (1936–1968). Документально-художнє видання. – 

Київ: Темпора, 2008. – С. 100. 
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тому, що його автори ставилися з апріорною підозрою до всіх, хто 
сприйняв політику «українізації», зокрема, до її речників у сфері 
культури: «Та обставина, що українські націоналісти припинили 
відкриту боротьбу з Радянською владою і формально визнали її, не 
означає, що вони остаточно примирилися з теперешнім станом 
речей і щиро відмовились від ворожих задумів. 

Тут наявною є не зміна ідеології, а зміна тактики... 
Термін «культурної роботи» заступив гасло збройної бо-

ротьби за незалежність, що провалилося.  
«Культурна боротьба» набула величезної попуярності і втяг-

нула до лав своїх прибічників переважну більшість найвидніших 
представників укр(аїнської) контрреволюції»180. 

Обіжник орієнтував на збір всебічної інформації про прихиль-
ників «українізації», а висновок був такий: «…На роботу по ук-
раїнській громадськості необхідно звернути найсерйознішу увагу181.  

Отже, паралельно з офіційними деклараціями партійних керів-
ників ҐПУ задовго до відкритого наступу на «українізацію» роз-
гортало (зрозуміло, з відома партійного керівництва) власну контр-
українізацію, готуючи таким способом компромат проти всіх, кого 
чекісти вважали «небезпечними» для комуністичного режиму182. 
Знаючи це, можемо тепер зрозуміти, чому так блискавично, точно, 
адресно чекісти вже з 1933 року в Україні будуть трощити українську 
інтеліґенцію, знаючи кого брати, про що розпитувати, у чому, в яких 
саме «гріхах» примушувати «зізнаватись». 

У згаданому секретному обіжнику «Про український се-
паратизм» про Хвильового пишеться так: «Велику увагу при-
діляють шовіністичні кола, між іншим, поету Хвильовому, не див-
лячись на те, що він є членом КП(б)У. Шовіністична закордонна 
преса інколи передруковує з наших журналів окремі його твори і 
прагне зробити на нього націоналістичний вплив… З цього 
приводу один з авторитетних представників харківської правої 
громадськості висловив таку думку: «Хвильового ми можемо під-
тримувати. На українських комуністів ми повинні робити наш 

                                                 
180 Цит. за: Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в 

Україні: особи, факти, документи. – Київ: Абрис, 1997. – С. 256. 
181 Там само. – С. 266.  
182 Докладніше див.: Yuri Shapoval. «On Ukrainian Separatism» A GPU Circular 

of 1926 // Harvard Ukrainian Studies. – 1994. – Vol. XVIII. – № ѕ. – P. 275–302. 
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вплив і проводити роботу так, щоб вони не відходили від нас, а 
разом з нами боролись за українізацію, за Україну»183.  

Поза сумнівом, Хвильовий підпадав під рекомендації зга-
даного обіжника щодо необхідності «не обмежуватися простим 
спостереженням за всіма колами української громадськості, а 
вести активну розвідку серед видних представників українських 
антирадянських течій…»184.  

Тим більше, що Хвильовий, особистість харизматична, мав 
якийсь особливий магнетизм. Він не був формальним літера-
турним вождем, але при цьому до нього прислухалися, з ним ра-
хувалися. Особливий вплив мали його публічні виступи. Аркадій 
Любченко згадував: «Говорити на засіданнях, зборах завжди 
починав дуже спокійно, поважно, і це створювало одразу напру-
жену пильність, тишу. А він — ще глухішим голосом, ще інтим-
ніше якось і переконливіше. А коли запалювався — бив кулаком 
по столі, скакував, бігав, і перекричати його було неможливо. Але 
можна було вдатним чулим підходом, товариським і гострим 
дотепом одразу розсмішити»185. 

 Інтелектуальний лідер, Хвильовий збурював, викликав спро-
тив, у прямому сенсі слова хвилював, хоча навіть не виглядав як 
«вождь». Григорій Костюк про першу зустріч із Хвильовим напише: 
«Раптом, якось непомітно, зайшла непоказна, среднього зросту, 
щупленька, зі смуглявим обличчям, людина. Присутні заворушилися 
й відразу обступили її. Масенко штовхнув мене і мовив: 

– Хвильовий. 
Я глянув і остовпів. Оцей непомітний маленький чоловічок, 

у темній «косоворотці», в сандалях на босу ногу, з вихрястою 
чуприною – оце Хвильовий? Оце той грізний полеміст, що 
потрясав і потрясає українським культурним і політичним світом? 
Це той, хто вивів з рівноваги навіть самого Сталіна в Кремлі?»186. 
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Задля справедливості слід зауважити, що Хвильовий своїми 
неординарними якостями виводив з рівноваги не лише «крем-
лівськго горця», а й декого зі значно ближчого харківського 
партійного і письменницького (або ж партійно-письменницького) 
середовища. Таким чином харківським чекістам було на кого 
спертися, коли вони почали розборку Хвильового. Недаремно 
справа-формуляр, крім традиційно-обов’язкових повідомлень 
інформаторів, містить чимало зразків, сказати б, чекістського 
літературознавства – відгуків про літературну долю і творчість 
Миколи Хвильового.  

*** 
«Перш за все, треба визнати прилюдно: М.Хвильовий не 

просто розумна, а надзвичайно розумна людина. Крім того.., він 
надзвичайно хитра і дипломатична людина. І якраз в цій над-
мірності – його слабке місце. Чайковський був «царем і рабом 
мінора», і так само М.Хвильовий – «цар і раб хитрощів». Дякуючи 
перевазі дипломатування над безсторонньо-розумовими здіб-
ностями, з Хвильовим трапилось те, що визначається формулою: 
«сам себе перехитрував»187. 

Це – не традиційне донесення секретного співробітника. Це – 
уривок з розлогого, ретельно відредагованого машинописного тексту 
за назвою «Нове амплуа Миколи Хвильового», що зберігся у справі-
фромулярі. Схоже на статтю, що мала в черговий раз «викрити» 
Хвильового (в цьому разі у зв’язку з виходом журналу «Літературний 
ярмарок»). У тексті, там, де пояснення в дужках, можна побачити 
авторський криптонім «Л.С.»188, одначе наприкінці цього тексту 
знаходимо чорнилами дописану дату – 29/ХІ і в лапках слово «Ін-
женер», що цілком може означати: автор тексту таки міг спів-
працювати з ҐПУ. Проте в цьому випадку головне не це. Цікаво те, 
наскільки правомірно автор тексту називає «царем і рабом хитрощів».  

Тут не місце давати характеристики літературному шляхові 
Хвильового. Проте для мене цілком очевидно, що упродовж цього 
                                                 

187 ГДА СБ України. – Київ. – Спр. С-183. – Арк. 51.  
188 Саме «Л.С.» був, зокрема, автором рецензії на роман Юліана Шпола 

(Михайла Ялового) «Золоті лисенята». Ця рецензія передрукована у томі 
вибраних праць Шпола, що виданий у 2007 році в Києві (Див.: Шпол Юліан. 
Вибрані твори. – Київ: Смолоскип, 2007. – С. 483–485). 
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шляху, потрапляючи у скрутні політико-ідеологічні ситуації (а 
часом свідомо заводячи себе у них, як у випадку з літературною 
дискусією середини 1920-х років), Хвильовий завжди намагався 
«переграти» владу. Логіка його поведінки була приблизно такою: 
треба офіційно покаятися – «спокутую» провину, вимагають 
офіційно щось визнати – «визнаю». І це не був цинізм. Такою була 
ціна збереження внутрішнього інтелектуального суверенітету, за-
хисту кола однодумців, на яких спирався, зрештою, ціна мож-
ливості жити і працювати далі.  

Уявімо, наприклад, якими були наслідки того, що Хвильо-
вого у квітні 1926 року «відзначив» у своєму листі сам ґенсек ЦК 
ВКП(б) Сталін. У травні того ж року з’являється стаття глави 
уряду України Власа Чубаря проти Хвильового. У червні остан-
нього критикують на партійному пленумі, а у листопаді на Х з’їзді 
КП(б)У Генсек ЦК КП(б)У Лазар Каганович (він приїхав в 
Україну за сталінською рекомендацією у квітні 1925 року і пере-
буватиме на згаданій посаді до липня 1928 року) «вписує» Хви-
льового в національний ухил разом з наркомом освіти УСРР у 
1924–1927 роках Олександром Шумським.  

До речі, одним з ключових обвинувачень проти останнього 
було його сприяння Хвильовому. Наприклад, 12 травня 1926 року на 
засіданні Політбюро ЦК КП(б)У практично всі представники то-
дішнього партійного «Олімпу» дорікали Шумському його поблаж-
ливим ставленням до Хвильового. Зокрема, Микола Демченко заявив: 
«Літературна дискусія ще й тому є фактом політичним, що до 
поглядів, які в ній представлені, приєднались такі люди політики, як 
т[овариш] Шумський. Я говорив з ним неодноразово на цю тему і не 
чув від нього, що він відмежовується від Хвильового... Ніхто не 
наважився виступити проти Хвильового, з осіб, які користуються 
кредитом так званої української громадськості. Ні Шумський, ні 
Гринько. Хвилю вони розглядають як чиновника з апарату»189.  

Шумський у своєму виступі наголошував, що він не проти 
критики Хвильового, але закликав не вихоплювати окремі фраґ-
менти його творів, визнавав, що Хвильовий виступив «за свої 

                                                 
189 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – 

ЦДАГОУ). – Ф. 1. – Оп. 145-а. – Спр. 52. – Арк. 70.  
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традиції революційної боротьби на Україні, за соціалізм він буде 
боротися як український комуніст... Хвильовий не хлопчик і ро-
бити з нього хлопчика не можна, він серйозна людина...»190.  

У 1926 році на червневому Пленумі ЦК КП(б)У, який роз-
глядав питання про підсумки українізації і на якому розпочався 
новий тур брутальної критики Олександра Шумського, ім’я Хви-
льового згадувалося доволі часто. І знов останнього боронить 
Шумський: «Коли б я хоч на хвилину припустив, що комуніст 
Хвильовий може закликати, може вести пропаґанду і аґітацію, в 
якій би то не було формі, за те, щоб Україна стала буржуазною 
республікою і перейшла на шлях капіталістично-національного 
відродження, я би зараз же, сьогодні, запропонував би його вик-
лючити з партії. Але я глибоко певний, що це не так»191.  

Проте доля Шумського як наркома освіти УСРР була вже фа-
ктично передвирішена: йому не могли вибачити того, що він зап-
ропонував Сталіну замінити Лазаря Кагановича на посаді Генсека 
КП(б)У місцевим українським керівником. 2 лютого 1927 року 
Шумського буде звільнено з посади наркома освіти, а публічне шель-
мування Хвильового тривало і воно було майстерно зрежисоване. 
Його представляли «націоналістом», «фашистом», «підголоском бур-
жуазії та куркулів». Його, «царя хитрощів», спіймали на очевидній 
суперечності: ти клянешся партійно-класовими категоріями, але що 
ти ними обґрунтовуєш? Вільну – від Москви – Україну?  

Для Хвильового це виразний сигнал: треба каятись. У грудні 
1926 року у газеті «Вісті ВУЦВК» з’явилася заява Хвильового та 
його колеґ по ВАПЛІТЕ Олеся Досвітнього і Михайла Ялового. 
Вони каялись і визнавали, що «наші ухили від партійної лінії... бу-
ли широко використані ворожими пролетарській революції еле-
ментами»192. Ця трійця (або «три мушкетери», як їх ще називали 
друзі) підкреслювала, що, уважно обміркувавши справу, побачила 
власні «ідеологічні і політичні помилки», і запевняла, що одверто 
їх зрікається193.  
                                                 

190 Там само. – Арк. 77.  
191 Там само. – Ф. 1. – Оп. 13. – Спр. 199. – Арк. 59.  
192 Досвітній Ол., Хвильовий М., Яловий М. Заява групи комуністів-членів 

«Вапліте» // Вісті ВУЦВК. – 1926. – 4 грудня.  
193 Там само.  
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У січні 1927 року Хвильового виключають із ВАПЛІТЕ з 
колеґами. Та його це не бентежить: він виграв рік, виходять вап-
літянські видання і він друкується в них. До речі, це по-своєму 
відзначить у щоденнику Сергій Єфремов. 27 січня 1927 року він 
записує: «Вапліте» себе розпустило. Ця «Всеукраїнська Академія 
пролетарської літератури» попала в неласку в начальства. Спо-
чатку примусили її викинути її фактичного голову й фундатора 
Хвильового, потім напосілись на неї за те, що в своєму журналі 
дає місце статтям того ж Хвильового та ще Христюка... Чутка є, 
що самознищення організації та закриття журналу наробило де-
якого переполоху серед начальства: воно сподівалося покори, а 
не такої, хоч і нешкодливої, фронди»194.  

Більш категорично висловлюється інформатор під псевдом 
«Літератор». Він твердить, що «гасло Хвильового – «Боротьба з 
Москвою» – повторюється і Кулішем, що чітко підкреслює, що 
між Президентом Вапліте – КУЛІШЕМ і буцімто виключеним з 
Вапліте ХВИЛЬОВИМ повна ідеологічна рівність… «Президент» 
Вапліте Куліш і Хвильовий – однакових поглядів: вони проти 
національної політики партії… Хвильовий ясно говорить у 
«Вальдшнепах»: «комуністична партія потихесеньку та полеге-
сеньку перетворюється на звичайного собирателя землі руської»195.  

У січні 1928-го ВАПЛІТЕ ліквідують, або, як тоді вислов-
лювались, академія «самоліквідувалась». Публічна атака на Хви-
льовoго вступає в нову фазу: його починають «викривати» у 
зв’язку з появою другої частини роману «Вальдшнепи». Цей роман 
було написано у розпал дискусії в 1926 році. Він друкувався у 5 і 6 
числах журналу «ВАПЛІТЕ» за 1927 рік, але увесь наклад 6-го 
числа було знищено. Врешті-решт, як точно зауважує Сергій Гре-
чанюк, на всю творчість Хвильового починають дивитися крізь 
призму незакінченного роману «Вальдшнепи» і неопублікованої 
статті «Україна чи Малоросія?»196.  

Проте Хвильовий вистояв. Він розуміє: попри все в 
партії треба залишатися. Це – єдиний шанс зберегти свободу. 

                                                 
194 Єфремов С.О. Щоденники, 1923–1929. – Київ: Рада. – 1997. – С. 580. 
195 ГДА СБ України. – Київ. – Спр. С-183. – Арк. 43–44.  
196 Див.: Гречанюк С. День повернення Миколи Хвильового // Українська мова 
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Отже, знову треба «спокутувати гріхи» і визнавати, що мають ра-
цію його критики. Навіть такі, як, наприклад, відвертий погром-
ник, завідувач сектору ЦК КП(б)У Андрій Олінтер, який (ніби за 
якимось майже містичним збігом) мав псевдонім «Хвиля».  

29 лютого 1928 року у газеті «Комуніст» з’являється «Лист 
до редакції», надісланий Хвильовим з-за кордону, де він перебував 
на лікуванні. І це не просто чергове тривіальне «спокутування 
політичних гріхів». Це до певної міри гра, адже Хвильовий пробує 
пояснити, що саме він мав на увазі, коли писав «Україну чи 
Малоросію», «Вальдшнепів», «Кота в чоботях». А пояснивши, 
негайно посипає голову попелом: «Віддаючи себе на милість своєї 
компартії і її Центрального комітету, зокрема, я перш за все 
вважаю за потрібне ще раз пригадати свої політичні помилки й ще 
раз засудити їх... Аґітуючи ж партію стати в боротьбі двох культур 
на боці культури української, я тим самим втягував партію по суті 
в невигідну і ганебну «сделку» з українським націоналізмом... 
Кінець свого роману «Вальдшнепи» я знищив і, знищивши, думаю 
тільки про те, як би мені хоч частково змити з себе ту пляму, що 
забруднила моє партійне й літературне ім’я…. Я публічно прошу 
пробачення (хоч би умовного) у всіх тих товаришів, що з ними я 
на протязі кількох років вів запеклу боротьбу»197.  

Понад те, Хвильовий запевняє: «Я закликаю всіх своїх літера-
турних однодумців сприяти утворенню Федерації Радянських пись-
менників… Я прошу тих таки однодумців не вважати цю мою заяву, 
що її написано, не щиро. Ця заява є продукт того психологічного 
перелому, який назрівав в мене декілька років і що остаточно вивів 
мене з тупика тільки тут, в Західній Європі. Ті спостереження, які я 
здобув за кордоном, остаточно переконали мене, що я ввесь час йшов 
не по тому шляху, по якому я мусив йти, як комуніст»198.  

Саме тут час нагадати, що написав Хвильовий у своїй авто-
біографії ще у 1924 році: «...Я з більшою впевненістю називаю 
себе комунаром, ніж комуністом»199. І комунар у черговий раз пе-
ремагає комуніста. Доводить це і справа-формуляр, в якій зали-

                                                 
197 Хвильовий М. Лист до редакції // Комуніст. – 1928. – 29 лютого. 
198 Там само. 
199 ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 20. – Спр. 1852. – Арк. 80. Див. також: О. Мукомела. 
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шилося чимало свідчень того, як Хвильовий насправді ставився до 
своїх «покаянь», а заразом до своїх критиків, наприклад, у 
(здається) ще ніколи недрукованому, але перлюстрованому листі 
до Михайла Ялового у лютому 1928 року з-за кордону: «Ми напи-
сали «зречення»? Написали. Чого ж іще від нас вимагають? Лизати 
комусь задницю, чи що? Що-ж до «Вальдшнепів», то я певний, що, 
не будь їх, все одно щось найшли б і припрягли б мені»200.  

Отже, недаремно один з анґажованих чекістами знавців 
творчості Хвильового у своєму анонімному відгуку на цю твор-
чість переконував, що лист Хвильового до газети «Комуніст» свід-
чить радше про «переляканість автора чи про тактичний маневр, 
ніж про щире усвідомлення контрреволюційності націоналізму»201.  

Ще один приклад – слова, переказані інформатором: «На ве-
чірці у громадянина Шраг.., Хвильовий заявив, що його позірний 
лист, як людини настроїв, викликаний газетною трісканиною (тре-
скотней) і він спробує реабілітуватися перед українською громад-
ськістю»202. Дмитро Донцов недаремно порівняв каяття Хви-
льового з каяттям Ґалілео Ґалілея. Як «цар хитрощів», Хвильовий 
знав ціну словам. І тим, які треба сказати для влади, і тим, які 
потрібні були тим, хто був здатен зрозуміти його коди. 

І хоча один з інформаторів ҐПУ (до речі, він мав псевдо 
Літератор) називає «каяття» в газеті «Комуніст» «надмірним», сіє 
сумнів у щирості Хвильового203, тактика останнього спрацюву-
вала. «Індульґенцію» за каяття отримано: після повернення з-за 
кордону, у 1928 році, Хвильовому дозволяють заснувати часопис 
«Літературний ярмарок». Тим самим колишні члени ВАПЛІТ 
отримають ще один шанс для продовження своєї боротьби. Це ро-
зуміли не лише ті, хто підтримував Хвильового. У жовтні 1928 
року в одному з робочих зведень ҐПУ УСРР зазначалося: «Най-
ближчим часом намічений до випуску альманах «Літературний 
ярмарок». Ініціатором журналу є М.Хвильовий, який залучає до 
співпраці в альманасі всіх колишніх Ваплітян. Крім того, на 
сторінках журналу будуть друкуватися ВУССПП’івці і члени 

                                                 
200 ГДА СБ України. – Київ. – Спр. С-183. – Арк. 19.  
201 Там само. – Арк. 35. 
202 Там само. – Арк. 137.  
203 ГДА СБ України. – Арк. 15. 
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інших літорганізацій... Тенденція Ваплітян – всі гострі політичні 
питання протягувати через символічні пародії і «необразливі» за 
формою фейлетони... Фактично альманах буде органом Ваплітян, 
які прагнуть усіма силами мати свій окремий друкований орган»204.  

Петро Панч у зв’язку з виходом згадував: «Сама назва і су-
перобкладинка, зроблена видатним художником Анатолієм Петриць-
ким, зразу виділили журнал серед сірої маси друкованих органів. Був 
оригінальний і зміст. До цього доклав сил кожен з письменників, що 
друкувалися в ньому. В цьому плані створена була і трибуна для 
обміну думками, що фактично заступала критичний відділ. 

Назвали її, для оригінальності, «Зелена кобила», в якій діють 
постійні казкові персонажі – Циган, Золотий Півник і Сірий 
чортик Зануда. 

Уже сама назва і фантастичні особи звільняли авторів од 
нудного академізму і давали можливість не додержуватися збитих 
штампів і канонів і навіть про серйозні справи говорити з лукавим 
смішком або як хто уміє, аби це було не нудно і дошкульно. 

Редакція журналу називалась «Ярмарок». Складалася вона з од-
ного відповідального секретаря, закоханого в цю справу Івана Сен-
ченка, а на кожен новий номер визначався і новий редактор, який 
укладав його відповідно до своїх уподобань. Це ґарантувало ори-
гінальність кожної книжки не тільки своїм змістом, а й формою»205. 

«Літературний ярмарок» став надто унікальним явищем, щоб 
не привернути уваги і чекістів, і конкурентів Хвильового. Це від-
биває і справа-формуляр. Ось, наприклад, як інтерпретував зна-
чення журналу один з інформаторів, який мав псевдо Марксист: 
«У «Літ. ярмарку» № 2, що нині друкується, вміщено «Диспут про 
зелену кобилу», довкола якого велось багато розмов у письмен-
ницькому середовищі. 

«Диспут» цей характерний своєю безглуздістю і нібито від-
стороненістю. Проте якщо уважно до нього придивитися і вду-
матися, то можна зробити висновок, що основна суть «Диспута» 
зрозуміла лише дуже небагатьом «втаємниченим». А символічно 
«Зелену кобилу» можна вважати і Україною, і партією, і ук-

                                                 
204 ГДА СБ України. – Арк. 12.  
205 Панч П. На калиновім мості. Повість минулих літ // Панч П. Повісті. 

Оповідання. Гуморески. Казки. – Київ: Наукова думка, 1985. – С.421–422. 
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раїнською літературою тощо. Таким чином, у цьому «Диспуті» 
під виглядом «Зеленої кобили» можуть бути протягнуті будь-які 
контрреволюційні памфлети, завуальовані жартівливою та без-
змістовною формою викладу»206.  

Ще один пильний інформатор (псевдо Донбассовец) пові-
домляв: «Важко точно з’ясувати – чого хоче редакція, вистав-
ляючи «Зелену кобилу». На думку деяких товаришів, йдеться про 
КОБИЛУ, якій судилося вивезти українську літературу. Зелена 
вона тому, що молода. 

Інші вважають, що зеленою вона зветься на відміну від чер-
воної літератури. Інші вбачають в зеленій кобилі коняку, яка 
повинна увезти літературу до лісу (підпілля)»207.  

Одне слово, не давала спокою «зелена кобила» ані рецен-
зентам Хвильового, ані чекістам. Понад те, перші миттєво відрегу-
вали на виголошену ним у першому випуску журналу формулу про 
«Велику Соборну Соціялістичну Радянську Україну»208. Якийсь 
анонімний рецензент, відгук якого залишився у справі-формулярі, 
друге число альманаху оцінив так: «У наш час, коли вся країна 
індустріялізується, коли всю громадську увагу кинуто на вико-
нання п’ятирічки, «Літературний ярмарок» товче воду в ступі… 
Друкує нікому непотрібні, навіть шкідливі пасквілі….»209. 

Завершилося все традиційно: «Літературний ярмарок» при-
пинив існування на 12 числі, наприкінці 1929 року. Слід визнати і те, 
що в останніх книгах альманаху почала виявлятися відразлива тен-
денція перетворення тодішніх видань на своєрідний «ринг», де 
трощили опонентів, тобто de facto займалися публічними доносами.  

Tакий стиль відверто унаочниться і в журналі «Проліт-
фронт». Його видаватиме Хвильовий з однодумцями після «Літер-
атурного ярмарку». Важко сказати, чи щиро, але вони діяли за 
принципом: найкращий спосіб уберегтися від чужого дракона – 
завести свого власного. Вони переймають прийоми своїх су-
перників, засвоюють мову ярликів, таврувань, не соромляться об-
винуватити своїх критиків то у «фашизмі», у «націоналізмі» і 
навіть у... «хвильовізмі». Іван Дзюба точно зауважує, що мис-
                                                 

206 ГДА СБ України. – Київ. – Спр. С-18. – Арк. 46.  
207 Там само. – Арк. 47.  
208 Там само. – Арк. 49.  
209 Там само. – Арк. 16.  
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тецтвом політичної компрометації опонентів Хвильовий володів 
не гірше, ніж його недруги, «без цього тоді не було дієздатності 
(взаємні обвинувачення в «куркульстві», а потім ще у «фашизмі» 
були найдошкульнішою зброєю в устах суперечників і найпрості-
шим способом апелювати до прихильності влади, яка, одначе, мала 
свій рахунок до всіх)»210.  

Проте невдовзі для Хвильового починається не удаваний, а 
справжній відступ: визнається першість Москви в усьому, виз-
нається література лише на замовлення компартії. Восени 1929 
року Хвильового як члена партійного осередку Державного видав-
ництва України (ДВУ) «чистять» на засіданні комісії Харківської 
окружної контрольної комісії під головуванням одного з най-
активніших критиків «хвильовізму» Євгена Гірчака. У пункті 
«Слухали», зокрема, мовилося: «Із матеріалів, які є, а також запи-
тань, встановлені факти недосить активної боротьби з клясовим 
ворогом на літературному фронті, а також недостатнього вскриття 
та пояснення перед партією своїх минулих помилок».211 У пункті 
«Ухвалили» було записано: «Вважати за перевіреного. Зауважити 
на потребу активізувати свою боротьбу з клясовим ворогом на 
літературному фронті, зокрема з тією ідеологією, що її раніш тов. 
Фітілів (Хвильовий) захищав і що її нині експлоатують ворожі 
партії і робітничій клясі елементи»212.  

Якщо декодувати цю партійну новомову, то від Хвильового 
попросту вимагають нового каяття, вимагають, щоб він довів свою 
ортодоксію ціною атак на тих, хто його колись підтримував чи 
підтримує. Він мучиться, вагається, але вибір треба робити. 

*** 
Вважається, що третє і останнє каяття Хвильового сталося у 

1931 році на зборах харківської організації письменників. Це не 
зовсім так. Був ще один важливий для розуміння подальших подій 
епізод. У березні–квітні 1930 року у залі Харківської опери 
відбувається показовий процес у справі сфабрикованої чекістами 
«Спілки визволення України» (СВУ). Прямо на сцені було 
влаштовано лаву підсудних, місце для суддів і адвокатів – все те, 

                                                 
210 Дзюба I.M. З криниці літ. У трьох томах. – Київ: Вид. Дім «Києво-

могилянська академія», 2007. – Т. 3. – С. 290–291. 
211 Державний архів Харківської області. – Ф. П-15. – Оп. 2. – Спр. 11. – Арк. 30.  
212 Там само.  
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що є у звичайній судовій залі. Судили 45 представників ук-
раїнської інтеліґенції, які нібито прагнули повалити більшо-
вицький режим в Україні, відродити УНР і продатися «інтер-
вентам». Лідером оголосили академіка Сергія Єфремова. Поза 
сумнівом, Хвильовому була зрозумілою безглуздість обвинувачень 
і абсурдність суду.213 Тим не менш саме Хвильовому влада зробила 
пропозицію, від якої від не зміг відмовитися: написати матеріал із 
засудженням СВУ. Його «озброїли» перекладеним російською 
текстом фраґментів щоденника Сергія Єфремова (до речі, тоді 
доступним не для посполитих, а лише для найвищого керів-
ництва), який містив критичні випади проти більшовиків.  

Невідомо, чи наважився Хвильовий зайти до Харківської 
опери під час процесу у справі СВУ. Проте відомо інше: у газеті 
«Харківський пролетар» 16, 21 і 25 березня 1930 року він друкує 
дві статті (у другій було дві частини) у зв’язку із процесом, 
достатньо брутально лає та викриває Єфремова й інших. «Цар 
хитрощів» дедалі більше розуміє – гратися більше не дадуть. 
Потрібна повна капітуляція. Перетворення на раба. 

І ось з’являються статті – «А хто ще сидить на лаві під-
судних? (до процесу «Спілки визволення України»)» та «За 
щоденником С.О.Єфремова – вождя, академіка, «совісті землі 
української», що палахкотить «великим полум’ям». Перша з тих 
статей розпочиналась так: «Державна політична управа не поми-

                                                 
213 Григорій Костюк згадував: як тільки з’явилися повідомлення про арешти у 

справі СВУ, в середовищі Хвильового сталося замішання. Не вірилося, щоб 
представники інтеліґенції могли плекати якісь відверто терористичні та 
контрреволюційні плани: «Розповідали, що нібито Хвильовий, Досвітній, Яловий 
і Куліш вирішили піти до ЦК партії й вияснити глузд цієї акції. В ЦК їх прийняли. 
Були здивовані, що ці письменники, члени партії, мають сумніви, ба більше – 
недовір’я до органів безпеки. Щоб їх переконати, викликали з ҐПУ чи не самого 
голову Балицького з відповідними «доказовими» документaми. Що саме говорив 
їм сам шеф ҐПУ, які факти й документи представив їм, щоб виправдати арешти 
навіть заслужених вчених і літераторів, і чи переконав він наших шукачів 
правди – це залишилося таємницею. Відомо тільки, що після того ніхто з них 
не проявляв уже скептичного вільнодумства щодо СВУ… Їм, очевидячки, 
недвозначно натякнули, що їхня діяльність якоюсь мірою «зазублюється» з 
антинародною діяльністю СВУ і що вони повинні турбуватися не долею 
«пійманих на гарячому злочинців», а власною долею»! (Костюк Г. Зустрічі і 
прощання. Спогади. Книга перша. – С. 269). 
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лилася: вона натрапила на найголовніший штаб бойової контрре-
волюційної організації... Зізнання панів із СВУ.., їхня цілковита 
ідейна капітуляція перед залізною робітничою логікою більшо-
вицьких політичних концепцій, оголошення єфремовського за-
халявного щоденника з «фольклором» базарної спекулянтки-пере-
купки, з тупоголовими міщанськими анекдотами, з антисеміт-
ськими афоризмами запеклих погромників – все це завдає такого 
удару українській контрреволюції, що їй приходиться тепер не 
стільки верещати й шушукати, скільки тяжко зітхати й чухатися214.  

Друга стаття закінчувалася такими словами: «Процес "СВУ" 
остаточно розвінчав божка старої гопаківсько-шароваристої Ук-
раїни. Він показав всю його нікчемність, допотопність і всю його 
огидну безсилу ненависть до робітників і селян. Щоденник все це 
стверджує. Щоденник ще раз показує нам справжнє обличчя «со-
вісті землі української», через щоденник ми ще раз бачимо, на 
якому низькому інтелектуальному й моральному рівні стоять недо-
битки української контрреволюції»215.  

Ті, хто надавав Хвильовому для «аналізу» щоденник 
Єфремова, розрахували досить точно, адже академік не тільки 
відверто демонстрував своїми записами (зробленими винятково 
для себе) політичні симпатії й антипатії, він неодноразово 
критично висловлювався на адресу Хвильового, що не могло не 
зачепити останнього216.  

                                                 
214 Хвильовий М. А хто ще сидить на лаві підсудних? (До процесу «Спілки 

визволення України») // Харківський пролетар. – 1930. – 16 березня. 
215 Хвильовий М. За щоденником С.О.Єфремова – вождя, академіка, «совісті 

землі української», що палахкотить «великим полум'ям» // Харківський пролетар. – 
1930. – 25 березня. 

216 Так, 14 січня 1927 року Сергій Єфремов занотовує: «Перечитав у рукопису 
заборонену статтю М.Хвильового – «Україна чи Малоросія?» – полеміку проти 
большевицьких публіцистів Юринця та Хвилі. Автор – теж большевик, але 
здорово сипле своїм колегам за «малоросіянство». Тому-то статтю й заборонено. 
На жаль, як у всіх публіцистичних виступах Хвильового, й тут немає «центра», 
окремі видатні місця тонуть у великомовній балаканині та чисто хлоп'ячій звичці 
на кожному місці цитувати «авторитетів», іноді підозрілих. Може б він і 
виписався на публіциста, але, видимо, цій стороні його діяльности покладено 
край. Не буде ж комуніст нелеґально виступати проти комуністів...» (Єфремов 
С.О. Щоденники. – 1923–1929. – Київ: Рада, 1997. – С. 453). 1 березня 1928 року 
після прочитання «покаянного» листа Хвильового з Відня Єфремов записує: 
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Проте це ще було не все. У першій своїй публікації Хвильовий 
оголошує пошук «штабного підголоску єфремовщини», тобто... «хви-
льовізму»: «Саме хвильовізмові ми в ці дні не хочемо дати просочити 
крізь кільце обурення робітничо-селянських мас»217. Далі Хвильовий 
стверджує, що паралельно з конспіративними діями СВУ речник хви-
льовізму (Хвильовий починає говорити про себе у третій особі) «роз-
кидує праворуч і ліворуч «революційні» фрази і, прикриваючись тими 
ж таки «революційними» фразами і навіть партквитком, без всякої 
конспірації штурмує партію своїми контрреволюційними памфлетами 
й, нарешті, остаточно знахабнівши, як нахабніє кожен ухильник від 
лінії партії, пише свою націоналістичну програму в статті «Україна чи 
Малоросія?» та в романі «Вальдшнепи». Здекласована інтеліґенція (в 
деякій своїй частині напівінтеліґенція) конче загубила голову... Тут уже 
не приходиться гадати, був чи не був хвильовізм підбрехачем єфре-
мівщини, тут залишається поставити його до стінки»218.  

Один з ключових висновків публікації був такий: «...поруч з 
єфремовщиною на лаві підсудних мусить сидіти (і сидить!) 
хвильовізм. Не Хвильовий, не його друзі, що йому і їм партія дала 
можливість виправляти свої помилки і працювати для проле-
тарської справи, а хвильовізм як певне соціальне явище»219. Потім 
Хвильовий ніби схаменувся після написаного вище: «Правда, 
судити якусь громадську течію, не чіпаючи цієї течії речників – річ 
неможлива. Але для того ж єсть чимало таких хвильовістів, які не 
тільки ніколи не писали покаянних листів, але які й досі фігурують 
у нас, як справжні пролетарські поети. Давайте зачепимо їх»220. А 
далі Хвильовий робить по суті річ неприпустиму: він «реко-

                                                                                                            
«Вчора каявся П’ятаков, сьогодні кається Хвильовий. Каються за опозицію, 
каються за помилку, за оповідання. Далі, мабуть, каятимуться за те, що обідають 
без дозволу начальства. Тон, особливо у Хвильового, рабський: здаються «на 
милість моєї партії»... Скептики, правда, це каяття пояснюють по-
марксистському: бачте, Хвильовий у Відні, а гроші на прожиття в Харкові, отже, 
хоч-не-хоч, а мусиш каятись» (Там само. – С. 595).  

217 Хвильовий М. А хто ще сидить на лаві підсудних? (До процесу «Спілки 
визволення України») // Харківський пролетар. – 1930. – 16 березня.  

218 Хвильовий М. А хто ще сидить на лаві підсудних? (До процесу «Спілки 
визволення України») // Харківський пролетар. – 1930. – 16 березня.  

219 Там само.  
220 Там само.  
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мендує» для критики Гео Шкурупія, якому відводить роль «під-
брехача єфремівщини»221. Завершується стаття твердженням про 
те, що на лаві підсудних, крім «єфремівщини», сидить і хвильо-
візм: «Зв’язавшись з українським націоналізмом, хвильовізм на 
всіх процесах, подібних до процесу «СВУ», буде до кінця своїх 
днів супроводжувати свого ж таки патрона. Тільки остаточна за-
гибель української контрреволюції звільняє націоналістичний ухил 
від ролі підбрехача, бо остаточна загибель української контр-
революції несе загибель і хвильовізмові»222.  

Коли у 1932 році вийшов перший том його вибраних творів, 
Хвильовий написав до нього передмову. Вона часом видається див-
ною. Хвильовий визнає, що був «рупором фашизму», що не «пере-
будувався» тощо. Проте на свій захист він наводить те, «як відгук-
нулася буржуазна преса» на збірку його оповідань, виданих німецькою 
мовою. Високо оцінюючи письменницьку майстерність Хвильового, 
один із західних бюлетенів робив ключовий висновок щодо перек-
ладеної книжки: «Для дозрілих читачів, для молоді й народних біб-
ліотек непридатна, комуністична!»223 Цитуючи це, Хвильовий резю-
мує: «Так думає буржуазний рецензент, і так зовсім не думає дехто із 
наших радянських критиків. Хто ж із них помиляється?»224.  

Отже, після всього ним же власноруч написаного (достатньо 
згадати памфлети) Хвильовий демонстрував не просто виразні, а 
часом, делікатно висловлюючись, непривабливі зразки власної 
амбівалентності, якогось хворобливого мазохізму. Проте не все 
було так просто. Не даремно, говорячи про «покаянні» публікації 
та виступи Хвильового, Юрій Шевельов (Шерех) зауважував: 
«Воістину не знати, де в усьому цьому самобичувуванні кінчається 
пародія і де починається фанатизм самозаперечення»225.  
                                                 

221 Хвильовий М. А хто ще сидить на лаві підсудних? (До процесу «Спілки 
визволення України») // Харківський пролетар. – 1930. – 16 березня.  

222 Там само.  
223 Передмова і вступні слова М.Хвильового до першого тому його «Вибраних 

творів» 1932 р. // Хвильовий М. Твори в п’ятьох томах. – Нью-Йорк, Балтімор, 
Торонто, Об’єднання Українських Письменників «Слово» і Українське Видав-
ництво «Смолоскип» ім. В.Симоненка, 1983. – Т. 4. – С. 618. 

224 Там само. – С. 619.  
225 Шевельов Ю. Про памфлети Миколи Хвильового // Хвильовий М. Твори в 

п’ятьох томах. Нью-Йорк, Балтімор, Торонто, Об’єднання Українських Письмен-
ників «Слово» і Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В.Симоненка. – С. 42. 
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*** 
1930 рік виявився особливим у житті Хвильового через дві об-

ставини. Насамперед тому, що він переїхав до будинку «Слово», який 
спеціально для письменників побудували у 1928 році. З 1930-го він 
став прихистком багатьох відомих українських радянських літераторів. 
Тут їх розселяли, облаштовували, обсаджували інформаторами, щоб 
контролювати, а згодом заарештувати. Саме тут з 1930 року на тре-
тьому поверсі у квартирі № 9 мешкав Микола Хвильовий. 

Аркадій Любченко як один з мешканців цього будинку від-
верто писав про те, що помешкання тут визначалися догідністю, а 
от життя в цій «позолоченій клітці» гнітило: «Люди, які щодня 
зустрічалися в редакціях, видавництвах, клюбах на безнастанних і 
обов’язкових нарадах, комісіях, зібраннях, конференціях, пле-
нумах, люди, які вже давно обридли одне одному або належали до 
різних і часто ворожих літературних таборів, – мусили перебувати 
під одним дахом, наче в казармі, не почуваючи себе навіть удома 
достатньо вільними. Кожний крок, кожний вчинок легко контро-
лювався першим-ліпшим сусідою... Коли трохи згодом... почався 
несамовитий розгром української літератури.., коли державна 
аґентура дедалі настирніше взялась учащати до цих чистеньких 
приміщень, грубо руйнуючи стіни, зриваючи долівки, нишпорячи 
за всякою нелеґальщиною; коли мешканці ретельно заходилися 
палити й нищити свої рукописи до найдрібнішої нотатки; коли 
арешти пожильців нечувано зросли й звідусіль залунали скорботні 
ридання їхніх родин; коли невдовзі чимало квартир спорожніло, 
пустивши своїх хазяїв у тюремну безнадійну безодню, – цей сірий 
історичний будинок дістав нову назву – «крематорій», що міцно і 
назавжди прикіпіла до нього»226. 

По-друге, саме 1930 року, здавалося, комуністи могли на-
решті святкувати перемогу над комунаром Хвильовим. Недаремно 
у червні на XI з’їзді КП(б)У Станіслав Косіор спеціально говорить 
кілька слів на захист Хвильового: «...час вже припинити цькування 
тов. Хвильового за його старі гріхи, що роблять деякі наші гарячі, 
дуже принципові товариші...»227. Генсек ЦК КП(б)У аргументує, 

                                                 
226 Любченко А. Вибрані твори. – Київ: Смолоскип, 1999. – С. 421–423.  
227 XI з'їзд КП(б)У. 5–15 червня 1930 р. Стенографічний звіт. – Харків, 

Партвидав,1930. – С. 285. 
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чому це він раптом боронить колишнього «націонал-ухильника»: 
йдеться про статті Хвильового з приводу процесу СВУ. Проте і 
після цього сановного захисту цькування не припиняється. Орто-
доксальні партійні публіцисти при нагоді і без такої згадують 
«хвильовізм». Понад те, як ми вже знаємо, саме у 1930 році ҐПУ 
УСРР розпочинає тотальне стеження за Хвильовим і на світ з’яв-
ляється справа-формуляр.  

Мотиви цієї появи добре позначив один з інформаторів під 
псевдом Гап. У його повідомленні від 24 жовтня 1930 року є такі 
слова: «Здається, що нема потреби говорити про те, що великі кола 
української інтеліґенції цілком по-своєму проводять лінію партії в 
національному питанні. Нема також потреби говорити, чому вони 
посвоєму її проводять, яка їхня політична установка – про це 
говорилося. Ходить про те, щоб виявити, які форми має теперішня 
їхня діяльність, бо змістом вона антирадянська, антикомуністична-
націоналістична... Думка така, що найенергійніше і найсміливіше 
проводять свою діяльність культурно-мистецькі організації, де 
тепер найбільше тої частини української інтеліґенції, яка кличе 
енергійно будувати українську культуру, плекати в масах україн-
ську свідомість, українські національні почуття. Всякі театри, 
опери, малярні, об’єднання і т. д. – ось де оселище цієї роботи.... 
Важливе не те, що ХВИЛЬОВИЙ чи ШУМСЬКИЙ проявили 
націоналістичний ухил, а те, що націоналісти українські оточили їх 
своєю симпатією. Перша поразка дала привід ще більше активізу-
ватися, енергійніше взятися за роботу. Маємо цілу низку творів, 
вистав на сцені і т.д. явно націоналістичних, брак відповідних кадрів 
для культроботи на заводах – дає можливість українським націо-
налістам і там розгорнути свою діяльність. Вони використовували 
всяку можливість – клюб, паради, збори, засідання, вистави, щоб 
усюди бути – ніде не пропустити... На сьогодні стан не змінився і 
наше завдання виявити, чи вся ця діяльність проходить неоргані-
зовано, чи є тут певне керівництво, провід, зорганізованість»228.  

Я вже наголошував, що справа-формуляр містить документи 
і матеріали про Хвильового, які збиралися не лише з 1930-го, а з 
більш раннього часу. Інформатори аналізують усе – не лише його 

                                                 
228 ГДА СБ України. – Київ. – Спр. С-183. – Арк. 1.  
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твори, а й його біографію, історію життя, політичні уподобання, 
контакти, розмови, настрої, поведінку.  

Наприклад, у справі є недатований і непідписаний відгук на 
творчість Хвильового, виконаний у стилі політичного доносу. 
Зокрема, тут можна знайти твердження про те, що нібито він 
закінчив Харківський університет (що не було правдою), але «при-
ховував і приховує» свою освіту229. Окремо автор записки зупиня-
ється на вступі Хвильового у партію. Сталося це у квітні 1919 ро-
ку, а автор записки стверджує, що у 1920 році і що вступ цей був 
«свого роду «сімейною драмою» – всі близькі Хвильовому люди 
були страшно проти цього вступу. Проти нього була і та особа, в 
яку був закоханий Хвильовий... Хвильовий тоді ж пустив у оберт 
фразу, що стала крилатою і що згодом з такою насолодою була 
підхоплена та розповсюджена: «На ці речі слід дивитись значно 
простіше, просто партійність нині – найбільш зручна форма... 
(Пропуск у тексті. – Ю.Ш.)». Зі вступом у партію Хвильовий, який 
і раніше ще звертав на себе увагу громадянства.., стає в центрі 
такої уваги».230 Загальний висновок записки такий: «Анархічний 
індивідуалізм, міщанське єстество, що роднить його навіть з 
Ігорем Северянином, відсутність класової бази, тяжіння до мі-
щанства і якесь любовне оміщанування комуністів, вибір із всього 
сучасного життя неґативно-міщанських сюжетів, без виявлення 
свого ставлення (ставлення партійця) до потворних явищ нашої 
епохи – таким є Хвильовий»231. 

А ось, наприклад, повідомлення інформатора про лекцію, що 
її влаштували 12 січня 1929 року в Харківському будинку літе-
ратури імені Василя Блакитного. Московський гість, заступник 
завідувача аґітпропвідділу ЦК ВКП(б) Платон Керженцев (до речі, 
один із фундаторів системи більшовицької цензури) прочитав лек-
цію про завдання художньої літератури, про шляхи поліпшення 
національних літератур. Після лекції всіх запрошують до столу. 
Хвильового немає. Він з Михайлом Яловим, Іваном Сенченком та 
найближчими друзями грає в більярд, не хоче вечеряти з 
москвичами. Ось що пише про це інформатор: «Це було якесь 
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душевне небажання, внутрішній протест проти пропозиції з’єдна-
тися з російськими товаришами по перу. Вони розуміли.., що йти 
потрібно, доведеться, але не хотілось, бо знали, що тим, що вони 
сядуть за стіл, вони підписують акт зв’язку з Москвою».232  

Усе, що накопичувалось у справі-формулярі, має одну ви-
разну домінанту: вимальовується неґативний портрет Хвильового 
як «нещирої» особи, «неповноцінного» комуніста, як особи, що 
плекає латентні «контрреволюційні» задуми. То ж не дивно, що 
чекісти постійно ставлять запитання, а чи не створив Хвильовий 
якусь «організацію», чи не є він її лідером? Збереглося чимало 
свідчень того, що Хвильовий реально гуртував навколо себе одно-
думців. Так було, наприклад, у 1924 році, коли він створював літе-
ратурну групу «Урбіно». Саме з цієї групи наприкінці 1925 року 
постала ВАПЛІТЕ. Співтворцями академії були Михайло Яловий, 
Олесь Досвітній і Хвильовий. Три мушкетери, як їз називали, 
неформальні та непередбачувані. Проте ключова фігура – Хви-
льовий. Він домінує на інтелектуальному полі, відшукує близьких 
за способом мислення людей.  

У справі-формулярі є чимало свідчень інформаторів про те, 
що Хвильовий та його колеґи мали тісні зв’язки з театром «Бе-
резіль» і Лесем Курбасом. Наприклад, один з інформаторів пові-
домляє: «Любченко мешкає в гуртожитку Березіля… До нього час-
то ходять українські поети на чолі з Хвильовим і Тичиною. Зби-
раються зазвичай по 3, 4, 5 осіб. Ці зібрання по можливості при-
ховують від сторонніх очей. Деякий час тому, коли збирались 
влаштувати вечірку спільно з активом Березільців.., Любченко 
заявив, що треба відкласти, оскільки за ними зараз стежать»233. Да-
тована 1930 роком і вже згадана анонімна записка за назвою «Про 
українські літературні кола» містить таке твердження: «Група 
«Вапліте» припинила своє організаційне існування. Проте внут-
рішній міцний зв’язок і спільність в ідеологічному забарвленні її 
діячів залишились, і ніщо не говорить про відхід найвидніших з 
них від націоналістичного світосприйняття»234. Понад те, автор 
записки переконаний і переконує ҐПУ: «Є щось, що приховується, 

                                                 
232 ГДА СБ України. – Київ. – Спр. С-183. – Арк. 48. 
233 Там само. – Арк. 78. 
234 Там само. – Арк. 35. 



Особа у контексті часу 148 

що з’єднує в особливу групу значну частину українських письмен-
ницьких кадрів, не виключаючи і деяких членів партії. І це щось не 
вичерпується спільністю мови»235.  

17 березня 1933 року інформатор під псевдом Професор по-
відомляє: «Хвильовізм, як літературно-політичний напрямок, був, 
як відомо, розбитий. Тим часом екс-ваплітянська група переховала 
свій склад і дружні взаємозв’язки поміж старими соратниками. Їй 
пощастило зберегти певну внутрішню суцільність і уберегтися від 
диферeнціації. Існуючи в формі неофіційного «содружества», вона 
сподівається на кращі часи і намагається дістати певний вплив на 
літературну та національно-культурну політику... Навчені гірким 
досвідом екс-ваплітяни особливо бояться тепер будьчим себе 
скомпрометувати в політичному відношенні. Отже, про всякі 
б[ільш] м[енш] відповідальні справи розмовляють вони виключно 
серед своїх у дошку. Але оскільки вони зацікавлені поширенням 
впливу, розмовляють на одинці і з б[ільш] м[енш] корисними 
людьми з іншого табору. Підхід обережний... Щодо обережности, 
то у групи є відомості, що за ними стежить або може стежити ҐПУ. 
Про таку обережність іноді випадково згадують КОПИЛЕНКО та 
СЕНЧЕНКО. ҐПУ групу, в кожному разі, цікавить і вона певне 
уявлення про зацікавленість до себе має»236.  

Зацікавленість чекістів насправді булла, і вона не зменшувалася 
до останніх днів життя Хвильового. У квітні 1933-го вже згаданий 
Професор коротко переповідає історію літературної кар’єри Хвильо-
вого, а завершує своє коротке повідомлення так: «ХВИЛЬОВИЙ стає 
ватажком свого роду партії, що згодом виявляє свою нацдемівську та 
к. р. природу, доходячи згоди з київськими діячами і дістаючи 
співчуття закордонних фашистів. ХВИЛЬОВИЙ починає каятись, 
особливо ж після «Вальдшнепів» (свого к.р. твору) в № 6 «Вапліте», а 
потім після СВУ (стаття «Хто ще сидить на лаві підсудних», 
відповідь на запитання: хвильовизм). Останні роки поводиться 
тихіш. Хворіє на ТБЦ (лікувався й за кордоном, випиває). 
Особливо близький до О.ДОСВІТНОГО, ЯЛОВОГО, ВИШНІ, 
ЛЮБЧЕНКА. Член міськради Оргкому. Має партійні зв’язки. 
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Добре відомий і в Росії»237. «Поводиться тихіш» – крім іншого, 
означало: нічого вартісного не написав з 1930 року, себто з мо-
менту фатального переїзду до будинку «Слово». 

Особливо вражають документи, що з’явилися напередодні 
самогубства Хвильового. Його дружина Юлія Уманцева, якщо ві-
рити Аркадієві Любченку, навесні 1933 року сказала йому: «Щось 
буде, щось трапиться, от пам’янете моє слово. Микола дивно якось 
натякнув, а ви ж добре знаєте його страшну… оту його прок-
лятущу інтуїцію»238.  

Документи зі справи-формуляра підтверджують, що Хвильо-
вий «проклятущу інтуїцію» таки мав. Насмілюся стверджувати: він 
здогадувався, що чекісти інтенсивно концентрують короткі відо-
мості і про нього, і про його колеґ239. Проте навряд чи він здога-
дувався, що з певного періоду ці відомості набули узагальнюючого 
характеру. За чекістським каноном, саме такого типу матеріали 
мали створити фундамент для висунення обвинувачань ще ДО, а 
особливо ПІСЛЯ арешту. Недаремно у теці збиралися свідчення 
заарештованих у справах «СВУ», «Українського національного 
центру» (УНЦ), «Української військової організації» (УВО), які 
згадували Хвильового.  

У справі є довідка, яка починається з Хвильового, потім пере-
кидається на інших колишніх членів ВАПЛІТЕ, а завершується та-
кими словами: «Вся ця група письменників проходила за свідченням 
заарештованих по «СВУ», «УНЦ» і «УВО», як ворожо налаштована 
до радянської влади і така, що використовує літературний фронт з 
метою ідеологічно ворожої шовіністичної пропаґанди. 

Нині ця група тісно пов’язана між собою, збираючись на 
квартирах ХВИЛЬОВОГО і ЛЮБЧЕНКА, де зачитуються рукопи-
си невиданих творів націоналістичного змісту»240. На цьому до-
відка переривається, але не підлягає сумніву, що вона є просто 
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інтродукцію до цілком практичного висновку щодо необхідності 
перервати діяльність згаданої групи. 11 травня 1933 року секрет-
ному співробітнику під псевдом Влас ҐПУ дає завдання «термі-
ново увійти до цієї групи»241.  

Далі у справі-формулярі міститься довідка під назвою «Крат-
кая характеристика проходящих». По суті, це список тих, кого у 
ҐПУ «намітили» як фігурантів майбутньої справи. Тут можна 
знайти імена Миколи Куліша, Івана Дніпровського, Майка Йоган-
сена та інших242. Тут немає імені Хвильового, але не забуваймо, 
що цей список саме у його справі-формулярі. Власне, наявність 
згаданих матеріалів дає підстави стверджувати: коло замикалося, 
арешт Хвильового був лише питанням часу. Наступним мав бути 
процес витягування саме з нього неймовірних, але необхідних 
чекістам «зізнань». 

Микола Хвильовий це відчув. Натомість ті, хто полював на 
«Вальдшнепа», припустилися помилки. Вони якось призабули, що 
він сам – чудовий мисливець. Він знав, коли та де найкраще по-
лювати на крижнів, бекасів, вальдшнепів, яка найкраща рушниця 
для мисливця і який гончий пес найрозумніший під час полю-
вання. Він знав про закони полювання фактично все. Відомо, що 
справжнього вальдшнепа важко підстрелити, а «Вальдшнеп»-Хви-
льовий точно знав: він не дасть себе підстрелити.  

*** 
Схоже, у свідомості Хвильового давно жило переконання в 

тому, що він нікому, крім себе, не дозволить визначати межу влас-
ного життя та смерті. У 1924 році у листі до Миколи Зерова зіз-
нається: «…застрелитися ніяк не можу. Два рази ходив в поле, але 
обидва рази повернувся живим і невредимим: очевидно, боягуз я 
великий, нікчема»243.  

У справі-формулярі є повідомлення і про інші етапи підго-
товки до того моменту, коли він остаточно вирішить поставити 
крапку у власному житті. У одному з повідомлень є, наприклад, 
такі слова: «...Хвильовий, перебуваючи в Європі, в 1927 році 
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говорив.., що «на Україні робиться щось страшне, що держимор-
дівський, великодержавницький дух розійшовся так, як англієць у 
Китаї, і він готовий покінчити життя самогубством, лише б пока-
зати, що тут коїться»244. 

Ось ще одне повідомлення інформатора. Це вже 1931 рік: 
«…у розмові казав, що він далі так не може, виймав браунінґ 
(стара метода – залякування своєю самоліквідацією)…»245. Він не 
залякував, він готувався.  

Нарешті, рік 1933-й. І це зафіксоване інформатором свід-
чення Майка Йогансена: «Хвильовий знав і усвідомлював... бук-
вально міжнародне значення свого акту. У хвилину смерті він був 
спокійний і веселий. Отже, він знав, що означає і як буде витлу-
мачений його постріл»246.  

У травні 1933 року Микола Куліш, пояснюючи мотиви само-
губства Хвильового, намагався використати вже згадану перед-
мову Хвильового до першого тому його вибраних творів у 1932 ро-
ці. У своїй заяві до слідчого Обласної харківської прокуратури 
Кушарського Куліш, зокрема, вказував, що Хвильовий ніколи не 
скаржився на вочевидь несправедливу критику на свою адресу, але 
з передмови видно, як тяжко було йому мовчати: «Мої припу-
щення про внутрішню творчу кризу та її причини треба розуміти 
лише в світлі цієї передмови»247.  

Улас Самчук мотивував самогубство Хвильового так: «…це 
був останній з могікан одної ідеї, за яку він сам себе покарав роз-
стрілом»248. На думку Юрія Шевельова (Шереха), «людину-
Хвильового знищив сам Хвильовий, для якого і так виходу не 
було, мистця знищено кілька років перед тим, як знищено Дов-
женка й тисячі інших. З того, що вони могли сказати, – вони тільки 
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почали говорити, з того, що вони могли створити, – вони створили 
тільки обіцянку своїх можливостей»249. 

На початку 1932 року інформатор під псевдом Професор, 
аналізуючи оповідання «Молоді шахтарі» (вперше надруковане у 
журналі «Молодняк» у 1931 році), пише про «надривний мажор»250 
Хвильового. Визначення точне. Іван Дніпровський вже по смерті 
Хвильового, 23 травня 1933 року, запише у щоденнику: «Вуль-
гаризатори, упрощенці, ненависний Сатана з бочки вимагав від 
нього зміни тематики, нового змісту, а по суті – халтури і омани… 
Засобами, за планом, вимогами чортика художник не міг утворити 
великих речей; писав речі дрібні і слабкі – і бився в безвиході… 
Художник балансував над прірвою… Сонячна душа розривалась. 
Вона кричала з третього поверху «Слова», вона блукала нічними 
вулицями столиці, від пивнички до пивнички…»251. 

Судячи зі спогадів Аркадія Любченка, на Хвильового гні-
тюче враження справило відрядження на село навесні 1933 року і 
він навіть заявляв: «Голод – явище свідомо організоване. Голод і 
розруха – хитрий маневр, щоб одним заходом упоратися з дуже 
небезпечною українською проблемою»252. Справа-формуляр під-
тверджує, що побачене на селі стало важливим фактором у фор-
муванні апокаліптичного настрою письменника. Один з інфор-
маторів зафіксував те, як Микола Куліш переказував свою розмову 
з Хвильовим за півтора місяці до самогубства останнього. «…Я за-
питував ХВИЛЬОВОГО, чим пояснити, що поки ХВИЛЬОВИЙ 
був «хвильовістом», він давав яскраві речі, а тепер одне «насіння». 
ХВИЛЬОВИЙ відповів – «логічно і розумом я перебудувався, а 
емоційно ні, і відчуваю, що ще не скоро перебудуюсь. Емоційно я 
ще колишній». 

Тепер після поїздки на село ХВИЛЬОВИЙ нагадав мені цю 
розмову, сказавши, що нині ось те емоційне оволоділо ним понад 

                                                 
249 Шевельов Ю. Про памфлети Миколи Хвильового // Хвильовий М. Твори в 

п’ятьох томах. – Нью-Йорк, Балтімор, Торонто, Об’єднання Українських 
Письменників «Слово» і Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В.Симоненка, 
1983. – Т. 4. – С. 62. 

250 ГДА СБ України. – Київ. – Спр. С-183. – Арк. 96.  
251 Дніпровський I. Літературні стрічі (пам’ятка для мемуарів). Щоденник. 

Публікація М.Наєнка // Літературна Україна. – 1989. – 31 серпня. 
252 Цит. за: Любченко А. Вибрані твори. – Київ: Смолоскип, 1999. – С. 423.  



Проблеми історичної пам’яті 
                    

153 

усе інше…»253. Згадане «емоційне» – це, власне, і є жахливі вра-
ження від побаченого у виморених голодом українських селах. Усе 
це, поза сумнівом, підсилило суїцидний настрій Хвильового.  

26 травня 1933 року, через 13 днів після трагедії, чекістський 
інформатор, передаючи коментарі щодо самогубства, цитує, 
зокрема, такі слова: «...У жахливій долі Хвильового відіграли роль 
не лише національні моменти, а й соціально-політичні – це і 
колективізація на Україні та її наслідки»254.  

Проте все-таки головним трагічним імпульсом для Хви-
льового став арешт його найближчого друга і соратника Михайла 
Ялового. Є різні версії щодо дати арешту: називають кінець квітня 
або інші дати, наближені до 13 травня 1933 року255. У кожному 
разі матеріали справи-формуляра підтверджують, що саме ареш-
том Ялового Хвильовий був вражений. За словами його дружини 
Юлії Уманцевої, він повторював, що це «роблять спекулянти, які 
прийшли в літературу сьогодні, які займаються травлею Старої 
Ґенерації письменників, і персонально ТОРІН, який стояв на 
чолі»256. Хвильовий не міг збагнути, «чому не звернуть увагу, хто 
такий ТОРІН, хто дав право чорнити письменників-комуністів257.  

*** 
І ось 13 травня 1933 року. Його останній земний день. За 

найпоширенішою версією, у Хвильового зібралися гості і це 
нібито були Олесь Досвітній, Остап Вишня, Григорій Епік, Іван 
Дніпровський, Майк Йогансен, Аркадій Любченко, Микола Куліш. 
Атмосфера була пречудовою. Хвильовий грав на гітарі, читав 
уривки з поеми Пушкіна «Бєси». Потім зник за дверима свого ка-
бінету. Невдовзі пролунав постріл. Гості вбігли до кабінету і 
побачили мертвого письменника з револьвером у руці258.  

Справа-формуляр показує, що все було не зовсім так. З неї 
дізнаємося: «Сьогодні об 11 годині ранку були: КУЛІШ, ДО-
СВІТНІЙ, він і я. Листа він не встиг би заготувати, напевно, він 
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заготував його до розмови»259. Отже, гостей насправді було всього 
двоє. «Я» – це дружина Хвильового Юлія Уманцева. А протокол за 
підписом обласного прокурора Михайла Брона було складено вже 
о 13 годині 40 хвилин. Микола Куліш і Олесь Досвітній спогадів 
не залишили, але те, про що говорили гості з Хвильовим за кілька 
хвилин до його пострілу, тепер можна дізнатися від учасника цих 
розмов, себто від його дружини. Насамперед вона повідомила, що 
напередодні, 12 травня, дізнавшись про арешт Михайла Ялового, її 
чоловік збирався дзвонити не кому-небудь, а заступникові голови 
ҐПУ УСРР Карлу Карлсону. «Я, – свідчила Уманцева, – не знала 
номера телефону, я не вважала серйозним зараз турбувати, тим 
більше, що випадок був свіжий, з’ясується, заспокоїться»260. Отже, 
дружина відмовила Хвильового дзвонити чекістському начальнику 
і з’ясовувати мотиви арешту одного з найближчих своїх друзів. 

Проте Уманцева не могла вплинути на хід болісних роздумів 
свого чоловіка: «Увесь час він хворів переживанням, хворів тим, 
що розпочата ним колись літературна течія, вся наступна доля, що 
зв’язана була з нею, є жертвою. Обставина – арешт ЯЛОВОГО – 
ускладнила і поставила в більш безнадійний стан справу – 
ліквідувати раз і назавжди це цькування»261. Хвильовий сприйняв 
арешт свого приятеля як знак. Ніякі «каяття», ніякі спроби за-
робити у влади ідеологічні «індульґенції» вже не допоможуть. 
Виплекана ним течія, виховане ним покоління буде знищено. 
Недаремно у одній з посмертних записок він написав: «Арешт 
ЯЛОВОГО – це розстріл цілої Ґенерації… За що? За те, що ми 
були найщирішими комуністами? Нічого не розумію. За Ґенерацію 
ЯЛОВОГО відповідаю перш за все я, Микола ХВИЛЬОВИЙ»262. 

Як свідчить Юлія Уманцева, гості Хвильового в останній 
день його життя обговорювали з ним можливість того, що Ми-
хайло Яловий все-таки вів якусь подвійну гру, «якусь політику», 
але, врешті-решт, відкинули цю версію. Зійшлися на тому, що це 
«зла іронія, знов козир для цькування старої Ґенерації пись-
менників»263. Розмова закінчилася рішенням іти до прокурора 
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Верховного Суду УСРР Лева Ахматова (людини, як і згаданий вже 
Карл Карлсон, немаленької). Зібралися розходитися, і в цей час 
Хвильовий вийшов до сусідньої кімнати. «Ми, – свідчила Юлія 
Уманцева обласному прокурору Михайлові Брону, – не звернули 
увагу. Зайшов він в цю кімнату, почули постріл, прибігли – 
лежить. Подробиці Ви дізнаєтесь у товаришів, які безпосередньо 
страждають і знають це цькування. Треба з’ясувати, хто цим зай-
мається, і в чому коріння зла…. Прокуратурі є над чим поп-
рацювати, щоб це була лише одна жертва»264.  

Проте кількість жертв, як тепер добре відомо, не змен-
шиться, а навпаки. У своїх, уже цитованих спогадах про харків-
ський будинок «Слово» та його мешканців Володимир Куліш, опи-
суючи день самогубства Миколи Хвильового, писав: «Важко при-
гадувати, що діялось після того в будинку. Почалися відразу 
арешти, будинок притих, не чути було вже навіть дитячого галасу, 
здавалось, в будинку ніхто не живе... Це трохи й відповідало 
правді, бо з кожною ніччю все менше й менше ставало меш-
канців»265. У день самогубства Хвильового, 13 травня 1933 року, 
буде заарештовано Олександра Шумського і Миколу Христового.  

У Галузевому державному архіві СБУ зберігся щоденник 
Георгія (Юрія) Самброса, колишнього співробітника Всеукраїн-
ського інституту народної освіти. Він знав Хвильового з дитинства 
і для нього він колись був «Колькою Фітільовим»266. Самброс, 
який був свідком похорону Хвильового, описує загальне враження, 
яке справило це самогубство на тодішнє суспільство. Проте один з 
найцікавіших моментів у його спогадах це – переказ про те, як 
нібито відреаґував на повідомлення про самогубство ще один 
майбутній самогубець, нарком освіти УСРР у 1927–1933 роках 
Микола Скрипник. Ось що пише Самброс: «Кажуть, що смерть 
М.Хвильового надто вразила М.О.Скрипника. Почувши про його 
самогубство, він навіть здригнувся увесь від якоїсь потаємної внут-
рішньої думки. Вражений, проказав своїм рикающим, хрипким 
голосом лише одне коротке слово, повне задумливого запитання: 
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– Вже?.., – й мовчки, згорбившись, пішов до свого 
кабінету»267. 

Важко сказати, чи було так насправді, але безсумнівне інше. 
Коли у липні 1933 року, не піддаючись на шантаж своїх колеґ по 
Політбюро ЦК КП(б)У і відмовившись підписати пропонований 
ганебний лист із «самовикриттям», Микола Скрипник застрелиться 
у своєму робочому кабінеті, його не просто обвинуватять у «на-
ціоналістичному ухилі». Партійні ідеологи шукатимуть зв’язок 
цього самогубства із самогубством Хвильового, з’язок із діяльністю 
Олександра Шумського. Ось, наприклад, що писалося у журналі 
«Більшовик України» на початку 1934 року: «...Скрипник та очо-
люваний ним ухил... продовжували лінію українських фашистів 
Шумського–Хвильового на відрив Радянської України від СРСР та 
перетворення її на колонію міжнародного імперіалізму»268. 

Паралельно з ідеологічним «викриттям» посиляться репресії. 
Навесні 1934-го року розстріляють Олеся Досвітнього (він же 
Олександр Скрипаль-Міщенко). Третього мушкетера – Михайла 
Ялового, а разом і Миколу Куліша, Григорія Епіка, інших ваплітян 
розстріляють у листопаді 1937-го разом з великою групою соло-
вецьких в’язнів. Тоді ж піде у небуття і Лесь Курбас. Їх примусять 
давати принизливі, безглузді та неправдиві свідчення перед тим, як 
знищити. Хвильовий позбавив своїх катів такого задоволення. 

*** 
Документи справи-формуляра показують, що над тілом уже 

мертвого Хвильового спалахнув конфлікт представників двох впли-
вових відомств – прокуратури і ҐПУ. Вони посварились, як зас-
відчує протокол, що зберігся у справі, за вкрай важливі документи – 
посмертні записки Хвильового. Згадують якісь матеріали 
Олександра Шумського та інших боротьбистів, з якими контактував 
Хвильовий. Та все це забрав Григорій Желєзногорський, на той 
момент – увага! – прокурор у спецсправах ҐПУ УСРР269. 
Документи зникли. Відтак маємо копії двох посмертних записок 
Хвильового. Де ориґінали і що в них насправді було, – ніхто не знає. 
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Ще одна таємниця Хвильового, пам’ять про якого таки намагалися 
стерти навіки. Справа-формуляр це підтверджує. Крім вилучених 
документів, не залишилося жодного метра кіноплівки з його зоб-
раженням, збереглася мізерна кількість фотографій. Його поховали у 
травні 1933 року. Минуло небагато часу, могилу зрівняли із землею, а 
від Хвильового залишився лише лайливий термін «хвильовізм».  

А в ніч з 13 на 14 травня Хвильовий був у власній квартирі. 
Лежав на столі в труні. На правій скроні просочена кров’ю вата 
прикривала отвір від кулі. На лівій – велика ґуля від кулі, що не 
вийшла наскрізь, а застрягла в черепній коробці. Цілу ніч поруч 
тіла – близькі, друзі. Більше ніж друзі – обрані. Хто дослухався до 
кожного його слова. Хто зрозумів зміст його останнього послання. 

Тим часом «крематорій», себто будинок «Слово», жив своїм 
бурхливим життям. Чи не в останнє Хвильовий розхвилював його 
мешканців. Виразну картину того, що діялося, дає спеціальне пові-
домлення за підписом начальника Секретно-політичного відділу 
ҐПУ УСРР Михайла Александровського «Про самогубство пись-
менника Хвильового». Тут, зокрема, мовиться: «Максимальне 
збудження, що охопило майже все населення будинку «Слово», де 
жив ХВИЛЬОВИЙ, не переривалося упродовж цілої ночі з 13-го на 
14-е травня. В квартирах, у дворі, в коридорах збирались групи 
письменників, продовжуюючи обговорювати самогубство ХВИ-
ЛЬОВОГО. Настрій пригнічений. Продовжують розцінювати 
самогубство як вияв «героїзму»…»270. 

14 травня об 11 годині ранку тіло небіжчика було виставлене 
в Будинку літератури імені Василя Блакитного, де вібулася грома-
дянська панахида. Чекісти фіксують всі фази цього дійства. Зок-
рема, звертають увагу на таку деталь: «На громадянській панихиді, 
де були присутніми багато представників учбових закладів, літе-
ратурних і художніх кіл і у повному складі «Березіль», – кидалася 
в очі тенденційна виставка творів ХВИЛЬОВОГО, серед яких не 
було жодного нарису за 1930–1933 р.р., тобто з моменту виступу 
ХВИЛЬОВОГО проти «хвильовізму»271.  

О 13-й годині з Будинку ім. Блакитного винесли тіло і про-
цесія рушила на міське кладовище. «Найбільше збудження серед 
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тих, хто зібрався в Будинку імені Блакитного, досягло на момент 
виносу тіла. На цей час біля Будинку літератури зібралося до 2 000 
осіб. Проте кількість проводжаючих мірою наближення до кладовища 
швидко ріділа і на кладовище прийшло не більше 500–600 осіб»272. 

Симптоматично, що сама кількість тих, хто прийшов попро-
щатися з Хвильовим, викликала підозри (чи не було це спеціально 
організовано?). Вже після похорону нарком освіти УСРР Володи-
мир Затонський пише голові ҐПУ Всеволоду Балицькому записку, 
в якій зазначає: «З приводу телефоноґрами про організований 
вихід на похорон Хвильового сьогодні дізнався, що телефонували 
з Будинку письменників (Будинок Блакитного). Чув (через двері із 
сусідньої кімнати) тов. Максимчук (чоловік однієї наркомосівської 
співробітниці). Завтра отримаєте його заяву»273.  

У справі збереглася заява цього Максимчука, написана на 
ім’я Затонського: «В день похорону Хвильового (14/V) я був у 
буд[инку] ім. Блакитного. Прибув туди о 10 год. 20 хв. Приблизно 
через 15 хв. почув, що з канцелярії буд-ку якийсь молодий голос 
(чоловічій) нечистою руською мовою передавав телефонограми... 
Зміст телефонограми був приблизно такий: Приходьте завтра з 
своєю організацією до буд. Блакитного о пів на дванадцяту на 
похорон Хвильового – письменника України. Така телефонограма 
була передана приблизно 4-6 організаціям»274.  

Та повернімося до траурної процесії, що досягла цвинтаря з 
труною Хвильового. У згаданому спеціальному повідомленні за 
підписом начальника Секретно-політичного відділу ҐПУ УСРР 
Михайла Александровського констатувалося: «Характерно відзна-
чити поведінку групи ваплітянців і співчуваючих їм. Ці особи де-
монстративно не слухали промову МИКИТЕНКА і відкрито злоб-
ствували з приводу некролога в пресі»275.  

У офіційному некролозі, що його вмістила газета «Вісті 
ВУЦВК» 14 травня 1933 року, наголошувалося, що Хвильовий вів 
боротьбу проти «лінії партії в національно-культурному будів-
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ництві», зрікся своїх «націоналістичних помилок», але йому «заб-
ракло революційного гарту і він відходить від життя»276.  

Іван Микитенко також у своїй жахливій промові над труною 
Хвильового наполягав на тому, що останньому забракло «револю-
ційного гарту», що його волю послабили «рецидиви ідеалістичних 
помилок», що він зайшов у «глухий кут індивідуалізму», з якого 
вирішив знайти «вихід» у небуття277.  

Проте з однією тезою Івана Микитенка слід беззастережно 
погодитися. Напевно, не зовсім розуміючи (чи зовсім не розу-
міючи) двозначності власних слів, наприкінці промови він заува-
жив, що «в Радянському Союзі кожна здібна до творчої праці лю-
дина – на обліку, тим паче член партії»278.  

Що правда, то правда. І це переконливо доводить справа 
формулярного обліку Миколи Хвильового.  
 
 

Світлана Набок 
 

ЖІНКИ В НАУЦІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 
 

Питання гендерної рівноваги в Україні традиційно перебуває 
на периферії як наукових досліджень, так і уваги громадськості. 
Про гендерну рівність у науці згадують й того рідше. Лише окремі 
коментарі високопосадовців, що часто-густо дозволяють собі 
висловлювання дискримінаційного характеру (в тому числі за 
ознакою статі та зовнішнього вигляду), здатні на нетривалий час 
привернути увагу до цього питання279.  

                                                 
276 Некролог «М.Г.Хвильовий» // Хвильовий М. Твори в п’ятьох томах. – Нью-

Йорк, Балтімор, Торонто: Об’єднання Українських Письменників «Слово» і 
Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В.Симоненка, 1986. – Т. 5. – С. 129, 130.  

277 Наша відповідь – сміливіше йти вперед. Промова тов. І. Микитенка // 
Хвильовий М. Твори в п’ятьох томах. – Нью-Йорк, Балтімор, Торонто: 
Об’єднання Українських Письменників «Слово» і Українське Видавництво 
«Смолоскип» ім. В.Симоненка, 1986. – Т. 5. – С. 140.  

278 Там само.  
279 «Не дуже красиві» дівчата приходили на побачення до Табачника. Він не 

вийшов: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua / 
news/2012/05/21/6964949/ 
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Натомість вивчення гендерного фактора вже тривалий час 
перебуває в епіцентрі уваги європейських дослідників: істориків та 
соціологів науки. Зокрема, все більшого усталення набуває думка, 
що на тлі скорочення чисельності та старіння населення у багатьох 
розвинених країнах практично є лише дві можливості мобілізації 
людського ресурсу на розвиток науки – ширше залучення 
до наукової діяльності молоді та сприяння участі і просуванню 
наукової кар’єри жінок.  

Про необхідність ширшого залучення до наукових колек-
тивів молодих дослідників в Україні не говорить лише лінивий. 
НАН України кількість молоді серед загалу академічних праців-
ників старанно відстежує та відображує у звітах. Щоправда, цей 
показник чомусь не доповнюється показником загальної вікової 
динаміки, що було б логічним.  

Інша справа з питанням гендерної рівноваги, якою дуже 
переймаються в Європі, але не в Україні. Про гендерний склад 
сучасної академічної науки зі звітів НАН України не довідаєшся. 
Натомість, на переконання багатьох європейських дослідників, 
представництво жінок у науці усе ще лишається недостатнім, 
суттєво обмежуючи науковий потенціал Європи. Зокрема, уза-
гальнюючи результати досліджень різних аналітичних центрів, ви-
конаних наприкінці ХХ ст., Директорат Європейської Комісії дій-
шов висновку, що досягнення гендерної рівності в науці повинно 
стати одним із пріоритетних напрямів наукової політики Євро-
пейського Союзу у ХХІ ст.280.  

Причини низького відсотка жінок у загальному складі кад-
рового потенціалу стали предметом дослідження багатьох соціо-
логів науки. Кореляцію між рівнем оцінювання результатів нау-
кової праці та гендерною належністю зауважили Крістіна Венерас 
(C.Wenneras) і Ангела Волд (A.Wold)281. Вони проаналізували 
причини, з яких гранти на наукові дослідження вдвічі частіше от-
римують заявники-чоловіки. Виявилося, що успіх не залежав від 
                                                                                                            

 
280 Science policies in the European Union: promoting excellence through 

mainstreaming gender equality. European Commission Research Directorate-General. – 
Luxembourg, 2000. – 156 p. 

281 Wennerеs C., Wold A. Nepotism and sexism in peer-review/ Christine 
Wennerеs, Agnes Wold// Nature. – 1997. – № 387. – Р. 341–343 
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базової освіти, національної належності та галузі науки. Натомість, 
дослідницями було виявлено чітку кореляцію результатів з 
гендерним фактором: за рівної наукової продуктивності (що вира-
ховувалася залежно від кількості публікацій і престижності часо-
пису, де були оприлюднені результати досліджень) чоловіки отри-
мували вищу оцінку. Порівняно із претендентом-чоловіком, жінка-
вчена повинна була мати в 2,6 раза більшу продуктивність, щоб 
бути оціненою як «рівнокомпетентна». Публікація цих результатів 
у журналі Натюре (анг. Nature) в 1997 р. викликала інтенсивне 
обговорення у науковій та популярній пресі.  

Залежність успішності в науці від статі була згодом неодно-
разово верифікована іншими методами – зокрема, зіставленням ре-
зультатів рецензування, яке відбувалося «сліпим» (рецензенту не 
були відомими ані ім’я, ані стать автора) та «відкритим» спосо-
бами. При «сліпому способі» рецензування кількість текстів жінок, 
що отримали схвальну рецензію, значно зростала, порівняно з ре-
зультатами оцінювання при «відкритому» способі. 

Попри певне поширення гендерних досліджень в останні роки 
в Україні – заснування щорічної конференції «Жінка в науці 
та освіті: минуле, сучасність, майбутнє», проведення серії семінарів 
за участю німецької дослідниці Хелени Гьотшель на тему «Гендерні 
студії як засіб нового розуміння природничих наук» в ряді про-
відних вишів країни цей напрям лишається на периферії вітчиз-
няного наукознавства, а біолог за фахом Віра Троян є чи не єдиною 
дослідницею, що систематично переймається цим питанням282.  

Сучасні щорічні звіти АН, що вміщують статистику розвитку 
наукової установи, гендерний показник, ігнорують повністю283. Тож 
аналіз наявної історичної статистики може суттєво прислужитися, 
якщо не сказати – стати відправною точкою, у дослідженні ген-
дерного аспекту розвитку кадрового потенціалу вітчизняної ака-
демічної науки. 
                                                 

282 Троян В., Таран Н. Гендерна освіта у підготовці наукової молоді (з досвіду 
роботи ГО «Жінки в науці») / Віра Троян, Наталія Таран // Українознавчий альма-
нах. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – 
Випуск 4. – С. 188–189 

283 Статистичні показники // Національна академія наук України. Короткий 
річний звіт 2010. – К.: Март, 2011. – С. 26–31 
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Загалом, тенденція до збільшення кількості жінок у науці спос-
терігається від початку ХХ століття. Нині серед випускників вузів як 
в Україні, так і в інших країнах Європи кількість жінок наближується 
або й перевищує 50% загальної кількості студентів284. Натомість, 
відповідно до даних Держкомстату України, кількість жінок серед 
докторів наук усе ще не досягла й чверті від кількості чоловіків, що 
мають аналогічне звання285. Ця ситуація має давню історію. 

Питання гендерного розподілу наукових кадрів було одним з 
традиційних аспектів видань, присвячених розвитку радянської 
науки. З них довідуємося, що на 1973 рік загальний склад наукових 
кадрів України становив 154100 осіб. В тому числі жінок було 
55472 особи (близько 36%) 286. Серед них лише 549 осіб мали 
ступінь доктора наук, тобто відносний показник не сягав навіть 
одного відсотка від загальної кількості жінок-вчених, тоді як у 
чоловіків цей показник був на рівні близькому до 3,5%. 

Серед загалу докторів наук в Україні у 1973 році жінки 
становили 14%. Цей відсоток тривалий час не зазнавав змін, 
лишаючись на тому самому рівні як на початку 1970-х, так і 
наприкінці 1990-х років287, і лише у 2000–2010 роках дещо зріс, 
досягши 18% загального складу288.  

Натомість відомості про гендерний розподіл у межах осо-
бового складу вітчизняної АН (на противагу подібним відо-
мостям про АН СРСР) було нівельовано ще в радянський період. 
Тому довідатися, як виглядало уявлення про гендерну рівність 
серед співробітників АН УРСР у період побудови соціалізму, 
практично неможливо. 
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Питання гендерної рівноваги щодо української академічної 
науки лишається на периферії вітчизняних досліджень і донині. 
Що, загалом, не є дивним, враховуючи той факт, що згідно з 
даними офіційного сайту Національної академії наук України за 
всю її, майже столітню, історію серед більш ніж 600 дійсних членів 
віднайшося місце лише 10 жінками, серед новообраного у квітні 
2012 року академіків (21 особа) жінок також немає. Відсоткова 
вага жінок у загальному складі дійсних членів Академії за весь 
період її існування на травень 2012 року становила 1,65% (до 
останніх виборів була 1,67%)289.  

Уперше до складу академіків вітчизняної АН було ко-
оптовано жінку-вченого ще у 1920 роках. Нею стала палеонтолог 
Марія Павлова, яку було обрано академіком 1924 року (у багатьох 
джерелах помилково зазначено роком обрання 1921). Серед членів-
кореспондентів Академії у 1920-х роках було представлено двох 
жінок. Першою стала письменниця Ольга Косач (Олена Пчілка), 
яку було обрано у 1925 році. Вже за рік склад членів-кореспон-
дентів АН поповнився ще однією жінкою – літературознавцем 
Варварою Адріановою-Перетц. Отже, протягом 1920-х років від-
соткова вага жінок становила 1,2% серед академіків та 11,7% серед 
членів-кореспондентів.  

Кількість жінок у складі дійсних членів української Академії 
наук тривалий час лишалася незмінною – загальний склад ака-
деміків-чоловіків доповнювала одна жінка. В 1924–1938 рр. нею 
була вже згадана Марія Павлова. Після її смерті в 1938 році склад 
дійсних членів більш ніж десять років був виключно чоловічим. 
Лише у 1951 році його було поповнено патологоанатомом Олек-
сандрою Смирновою-Замковою. Через два роки після її смерті, у 
1964 році, склад академіків поповнився фізиком Антоніною При-
хотько. Найвищою питома вага жінок у складі Академії була у 
1990-х роках, після поповнення у 1990–1992 роках особового 
складу дійсних членів одразу п’ятьма жінками-академіками. Пік 
припадає на 1992–1995, коли у складі дійсних членів Академії наук 
України працювало одразу 6 жінок. 
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Нині у складі академіків НАН України працює чотири жінки, 
що на 3 особи більше, ніж це було майже 100 років тому. 
Відсоткова вага жінок у складі дійсних членів Академії на початок 
2012 року становила 2,15%. На момент обрання першої жінки 
академіка це співвідношення було 1,75%, що дає приріст від-
соткової ваги жінок у складі академіків за 88 років у 0,4%.  

Зміни рівня представництва жінок у лавах членів-кореспон-
дентів мали ще цікавішу динаміку. Після смерті О.Пчілки у 1930-му 
році серед членів-кореспондентів В. Адріанова-Перетц лишалася 
єдиною жінкою майже десятиріччя, проте у 1939 році склад членів-
кореспондетів АН таки було доповнено: другою жінкою стала 
патофізіолог Ніна Медведєва. Наприкінці 1940-х у 1950-х роках 
склад жінок серед членів-кореспондентів АН УРСР дещо зріс – 
його було поповнено ще 4 жінками. Динаміка зростання цього 
показника була законсервована у 1961 році, після обрання до скла-
ду Академії ще двох жінок. У 1960–1980 роках представництво 
жінок у складі членів-кореспондентів не перевищувало 7 осіб.  

Значні зміни відбулися у 1990–2000 роках, протягом яких 
склад членів-кореспондентів НАН України поповнився 19 жін-
ками. За всю історію існування склад членів-кореспондентів було 
репрезентовано 30 жінками. На початок 2012 року у складі членів-
кореспондентів НАН України 22 жінки. Відсотково нині цей 
показник становить 6,2%. Від 1926 року, коли до складу Академії 
було обрано другу жінку (на той момент відсоткова вага досягла 
13,3%) відсоткове представлення жінок у складі членів-кореспон-
дентів вітчизняної АН зменшилося більш ніж удвічі. 

Дещо інакше виглядає динаміка (та репрезентація) гендер-
ного співвідношення у інших європейських академіях. 

Так, у заснованій 1872 року Польській академії станом на 
1998 рік у складі кадрів найвищої кваліфікації відсотково було 
репрезентовано 6% жінок серед академіків та більш як 19% серед 
членів-кореспондентів 290. Уже у першій половині 2000-х років 
відсоток жінок-академіків у складі цієї наукової установи ще дещо 
збільшився. Першу жінку до складу дійсних членів PAU було 

                                                 
290 Обрахунки здійснено на основі видання: Poczet czіonkуw Akademii 

Umiejкtnoњci i Polskiej Akademii Umiejкtnoњci w latach 1872 – 2000. – Polskia 
Akademia Umiejкtnoњci, Krakуw, 2006. – 231 s 
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обрано у 1931 році. Нею стала нейрофізіолог Михайлина Стефа-
новська (Michalina Stefanowska, 1855–1942). Проте вже на кінець 
1940-х років у складі PAU було 5 жінок – на одну більше, ніж у 
складі НАН України на 2012 рік. 

У складі Французького інституту (Institut de France) серед 
дійсних його членів відсоток жінок на початок 2012 року становив 
у середньому 7,34%291.  

Уперше спробу кооптувати жінку до складу академіків цієї 
поважної та давньої наукової установи було зроблено у 1910 році. 
На обрання до складу дійсних членів Академії наук – найбільшої 
серед наукових установ Французького інституту – було висунуто 
кандидатуру лауреатки Нобелівської премії Марії Соломеї Скло-
довської-Кюрі (пол. Maria Salomea Skіodowska-Curie). Висунення 
кандидатури Марії Кюрі призвело до жорсткої сутички між 
прихильниками і супротивниками цього кроку. Після кількох 
місяців полеміки в січні 1911 року кандидатуру Марії Кюрі було 
відхилено на виборах більшістю в один голос. Причиною стала її 
стать. Того ж року Марію Кюрі вдруге проголосили лауреаткою 
Нобелівською премії. Конфлікт залишив по собі шлейф зви-
нувачень у ксенофобії та сприяв формуванню упередженого став-
лення до цього питання – минуло ще півстоліття, допоки Ака-
демія наук наважилася обрати до свого складу першу жінку. Це 
сталося 1962 року, коли до складу членів-кореспондентів було 
обрано Маргариту Катаріну Перей (фр. Marguerite Catherine 
Perey), яка, за іронією долі, як і Марія Кюрі, спеціалізувалася на 
радіохімічних дослідженнях. Склад дійсних членів Академії наук 
поповнився першою жінкою лише у 1979 році. Відтоді кількість 
жінок серед членів Академії наук зросла до 22 осіб, що становить 
8,8% від загалу. 

У складі однієї з найстарших з п’яти академій, що входять до 
складу Французького інституту – Академії Франції (Acadеmie 
Franzaise) кількість дійсних членів є постійною. Це так звані «40 
безсмертних». Серед представлених на сайті Академії Франції 
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входять до складу Institut de France 
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можливостей пошуку наявна опція «Жінки в історії Академії» 292. 
Відповідно до даних сайту у складі «40 безсмертних» у різний час 
перебувало 7 жінок. З них 5 (12,5% від загальної кількості «без-
смертних») є нині чинними дійсними членами. Першу жінку зі 
складу «безсмертних» було обрано у 1980 році. Нею стала пись-
менниця Маргарит Юрсенар (фр. Marguerite Yourcenar). 

В Академії надписів та красного письменства (Acadеmie des 
Inscriptions et Belles-Lettres) Французького інституту нині 52 дійсні 
члени, серед яких дві жінки. Відсотково цей показник становить 3,8%. 
Першою жінкою, що поповнила її склад у 1987 році, стала Колет 
Кайлат (фр. Colette Caillat) (1921–2007), яка спеціалізувалася на 
вивченні санскриту та індійської культури.  

У складі Академії образотворчого мистецтва (Acadеmie des 
Beaux-Arts) нині 57 дійсних членів. Серед них 3 жінки – 5,6%. Ця 
установа серед академій Французького інституту у гендерному 
питанні виявилася найбільш консервативною – лише у 2000 році 
до її складу було обрано першу жінку-академіка – нею стала ак-
торка та режисер Жанна Моро (фр. Jeanne Moreau). 

У складі Академії моральних і політичних наук (Acadеmie 
des Sciences Morales et Politiques) 50 дійсних членів, серед яких 3 
жінки, що відсотково становить 6%. Вперше до складу академіків 
було обрано жінку у 1971 році, нею стала правник Сюзанна 
Басдевант-Бастід (фр. Suzanne Basdevant-Bastid) – перша жінка-
академік у складі всього Французького інституту. 

Представництво жінок у складі дійсних членів PAU та 
Французького інституту в обох випадках відсотково нині як міні-
мум утричі перевищує аналогічні дані сучасної Національної ака-
демії наук України. Натомість від початку процесу «феменізації» 
науки ситуація була діаметрально протилежною. Так, до Польської 
академії знання першу жінку до складу дійсних членів було обрано 
на 7 років пізніше, а до складу Французького інституту – на 47 
років пізніше, ніж до української Академії наук.  

Що ж до російської академічної науки, то у складі 528 
діючих на початок 2012 року академіків РАН представлено 10 
                                                 

292 Les 7 femmes de l'Acadеmie franzaie: [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.academie-francaise.fr/immortels/base/academiciens/femmes.asp 
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жінок, що відсотково становить 1,9% 293. Першу серед них – 
фізіолога Ліну Соломонівну Штерн до складу російської АН було 
обрано лише тоді, коли ця Академія вже стала Всесоюзною294, а 
загальний склад академіків сягнув 131 особу 295. 

Викладене вище дозволяє окреслити ряд тенденцій у процесі 
творення гендерної рівноваги в європейській академічній науці. 
Так, у наведених даних простежується певний взаємозв’язок між 
часом становлення академічної науки та швидкістю подолання сте-
реотипів щодо представництва жінок у складі наукових кадрів най-
вищої кваліфікації. Більш молоді академічні установи легше і ра-
ніше долали цей бар’єр, ніж більш давні та консервативні академії.  

Водночас, у Франції та Польщі один раз прийняте рішення 
про «допуск» жінок до академічної науки призвело до досить 
швидкого розгортання цієї практики. Натомість в українській АН 
ми цього не спостерігаємо – вже в 1940-х роках склад академіків 
знову стає «чоловічим клубом», доповненим жінкою-академіком 
лише у 1950-х. Та сама тенденція до «консервації», згортання роз-
початого процесу унормування гендерного складу спостерігається і 
в розвитку російської науки – можливо, єдиної з давніх академічних 
наукових традицій, де нині відсоткове представництво жінок у 
складі дійсних членів АН навіть нижче, ніж у вітчизняній Академії. 
Попри те, що час обрання першої жінки-академіка в російській АН є 
пізнішим, ніж у вітчизняній Академії та PAU, тенденція, що сфор-
мувалася у 1940–1950 роках для російської та української науки стає 
однаковою – Академія воліє дотримуватися принципів «чоловічого 
клубу», допускаючи присутність у складі дійсних членів жінок лише 
номінально – однією-двома представницями.  

Ігнорування гендерного аспекту розвитку кадрового складу 
вітчизняної АН мало цілком закономірні наслідки. Кількість жінок у 
складі академіків НАН України за останні 88 років (від 1924 року, 
                                                 

293 Еникеева А. Женское лицо российской науки / Альфия Еникеева// 
Электронное издание «Наука и технологи в России – STRF.ru». – Режим доступа: 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=45603 

294 Григорьян Н. Первая женщина-академик. К 125-летию со дня рождения 
Л.С. Штерн / Н.А. Григорьян. – Вестник Российской Академии наук, 2003. – 
№ 8. – С. 735–743 

295 Хромов Г. Российская Академия наук: история, мифы и реальность/ Гав-
риил Хромов // Отечественные записки. – 2002. – № 7. – С. 206–218 
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коли було обрано першу жінку-академіка) зросла в абсолютному 
вимірі на 3 особи, у відносному – на 0,4%. Навіть у випадку Ро-
сійської АН, процес творення гендерної рівноваги в якій теж роз-
вивався не надто динамічно, за минулі від обрання першої жінки-
академіка більш як 70 років приріст відсоткової ваги жінок у складі 
дійсних членів усе ж становив трохи більше як 1,0 %. 

Питання про причини виникнення тенденції до «консервації» 
вже розпочатого процесу творення гендерної рівноваги в україн-
ській академічній традиції та існування безпосереднього чи опо-
середкованого взаємозв’язку з такою ж тенденцією у науці росій-
ській потребує додаткових досліджень.  

Проте зафіксований вище високий рівень демократичності 
у гендерному питанні вітчизняної АН у період її становлення та 
окреслена тенденція залежності часу обрання першої жінки-ака-
деміка від часу творення національних академічних традицій 
дозволяють також висловити одну гіпотезу. Цілком можливо, 
що саме Марія Павлова стала першою у новітній історії жінкою-
академіком в європейській академічній науці. Звісно, це при-
пущення має право на існування лише за умови ігнорування 
романтичних історій Емілі дю Шатле та Катерини Дашкової. 
Хоч у обох випадках сучасні наукові традиції Франції та Росії 
відповідно намагаються якось позначити академічну причет-
ність цих двох непересічних жінок. Російська Академія наук 
навіть включила Катерину Дашкову до списку академіків, вмі-
щеному на сайті РАН (щоправда, завбачливо не позначаючи 
дати обрання до складу дійсних членів). Проте жодна з цих, поза 
сумнівом, неординарних жінок не була академіком в сучасному 
сенсі слова і не обиралася до складу дійсних членів ані Фран-
цузького інституту, ані російської Імператорської академії. 

Те, що саме в Україні було обрано першу в світовій історії 
жінку-академіка, ще потребує додаткової верифікації. Проте сумні-
вів у тому, що Україна мала на початку ХХ століття одну з най-
більш демократичних наукових систем у світі (принаймні в ген-
дерному аспекті), сумнівів не викликає. 

Другою цікавою тенденцією є превалювання серед жінок-
академіків представниць природничих спеціальностей, натомість 
гуманітарії виявилися дещо консервативнішими за своїх колег. 
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Ця тенденція цілком очевидно відстежується під час аналізу складу 
академіків та членів-кореспондентів усіх академій.  

Цікавим аспектом, з врахуванням окресленої тенденції, 
загальної для всіх проаналізованих академічних традицій, стає 
«французький виняток»: обрання правниці Сюзанни Басдевант-
Бастід до складу дійсних членів Академії моральних і політичних 
наук. Саме правниця стала першою жінкою-академіком у всьому 
Французькому інституті, тоді як у всіх інших випадках серед пер-
ших ми бачимо переважно дослідниць природничих чи медичних 
спеціальностей. Імовірно, цей аспект розвитку гендерної структури 
має певний взаємозв’язок з творенням у період останньої третини 
ХХ сторіччя (коли і було обрано Сюзанну Басдевант-Бастід) су-
часного уявлення про соціогуманітаристику. Так, нині і у складі 
академіків НАН України також присутні жінки, що репрезентують 
соціальні науки. Попри це тенденція до превалювання жінок, що 
спеціалізуються на вивченні природничих наук, принаймні останні 
півстоліття, лишається незмінною.  

Загалом, питання гендерного аспекту розвитку кадрового 
потенціалу різних напрямів науки потребує окремого, більш 
детального аналізу. Від того, чи буде здійснено цей аналіз та чи 
будуть враховані його результати у подальшій розробці наукової 
політики країни, залежать шанси української науки лишитися в 
контексті розвитку науки загальноєвропейської. 

 
Тетяна Лобода 

 
ТЕМА ЛІДЕРСТВА В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: 

ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ  
ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  

У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 
 
Лідерство як явище можна виокремлювати на будь-якому 

рівні організації суспільства, оскільки воно присутнє скрізь, де є 
соціальна організація та колективна діяльність. Адже в процесі 
життєдіяльності будь-якої спільної діяльності виникає нагальна 
потреба в упорядкуванні поведінки індивідів-учасників, їх само-
організації, а також у продукуванні спільної мети та виробленні 
способів її досягнення.  
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 Можна з певністю стверджувати, що кожна історична епоха 
потребує і викликає до життя саме «свого» лідера − з потрібним 
певним набором конкретних рис і якостей. Тобто, випадкового 
лідера бути просто не може, оскільки він завжди є «відповіддю на 
запит», «дітищем свого часу». 

Поняття лідерства за своєю природою є складним соціально-
політичним та психологічним феноменом. Отже, і його дослід-
ження має бути багатопрофільним та міждисциплінарним, бути на 
перетині вивчення філософії, психології, історії та, звичайно ж, 
політології. Внаслідок цього феномен лідерства можна розглядати 
в цілому ряді аспектів: філософському, психологічному, соціо-
логічному, політичному. 

Феномен лідерства привертав увагу мислителів ще з глибокої 
давнини. Вперше до з’ясування його суті звернулися ще античні 
автори − Аристотель, Геродот, Платон, Плутарх, Гракх та ін., які 
писали про визначних особистостей, вважаючи їх особливими, 
посланими від Бога.  

На початку Нового часу до цієї теми звертався Ніколо 
Макіавеллі (1469–1527). Він підкреслював, що типовий лідер-
правитель іде до мети всілякими засобами.  

Фрідріх Ніцше (1844–1900) у праці «Генеалогія моралі» 
прагнення людини до лідерства вважав природним, «творчим інс-
тинктом», а також висловлював упевненість у тому, що вищий 
біологічний тип – людина-лідер або «надлюдина» – має право ігно-
рувати поняття моралі, цієї «зброї слабких», вона є над поняттями 
добра і зла, цим доводив природну нерівність людей.  

Бертран Рассел (1872–1970) вважав, що в основі історичного 
процесу лежать інстинкти та пристрасті людини, а жадобу влади і 
слави визначав як найважливіші устремління особистості.  

Істотний вплив на сучасні теорії лідерства мав один із 
засновників теорії соціалізації Габріель Тард (1843–1904), який 
вважав, що чи не єдиним джерелом суспільного прогресу є від-
криття, здійснені оригінальними особистостями, а наслідування 
послідовниками лідера є основним законом соціального життя.  

Питання особистості в історії, її ролі та можливостей 
розробляв і російський марксист Г. Плеханов (1856–1918)296. 

                                                 
296 Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории. – М., 1948. – 46 с. 
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Він, зокрема, вказував на те, що впливові особистості, завдяки 
особливостям складу свого розуму та характеру, дійсно можуть 
змінювати «саму фізіономію подій та деякі приватні їх наслідки», 
та наголошував, що «велика людина є саме починаючою, тому що 
вона бачить далі від інших і хоче сильніше від інших»297. Взагалі, 
що ж до марксизму, то тут лідер розглядався у ролі виразника ін-
тересів певного класу.           
 Проблему необхідних для політика якостей («сили по-
літичної особистості») ґрунтовно вивчав свого часу і Макс Вебер 
(1864–1920)298. Унаслідок дослідження вчений дійшов висновку 
щодо важливості трьох з них: пристрасті (в розумінні орієнтації на 
суть справи), відповідальності (перед цією справою), окоміру (дис-
танції стосовно речей та людей)299. Щодо ж типології лідерства, то 
залежно від способу легітимації він виділяв три основні типи: 
традиційне, харизматичне та раціонально-легальне.  

М. Дж. Германн300, розробляючи проблему лідерства, виок-
ремлює чотири типи лідера – прапороносець, служитель, торго-
вець, пожежник. 

Суттєвими, на наш погляд, досягненнями у розробках 
проблем політичного лідерства є дослідження і Р. Такера, який, 
залежно від характеру мети та впливу, виокремлює три типи по-
літичних лідерів – консерватори, реформатори та революціонери. 

Жан Блондель політичне лідерство (а особливо загальнонаціональ-

не політичне лідерство) сприймає як «владу, яка здійснюється одним чи 
кількома індивідами з тим, щоб спонукати членів нації до дії» 301.  

Загалом же серед найбільш серйозних наукових шкіл, які 
справили найвагоміший вплив на розробку проблеми лідерства, 
російська дослідниця Є. Кудряшова 302 називає такі:  
                                                 

297 Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории. – М., 1948. – С. 40-41. 
298 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. – 

М.: Прогресс, 1990. – С. 644–706; Вебер М. Харизматическое господство // 
Социологические исследования. – 1988. – № 5. – С. 139–147. 

299 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. – 
М.: Прогресс, 1990. – С. 690. 

300 Херманн М. Стили лидерства в формировании внешней политики // Полис. – 
1991. – № 1. – С. 91–99. 

301 Блондель Жан. Политическое лидерство. – Путь к всеобщему анализу / 
Пер. с англ. – М., 1992. – С.3. 
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 психоаналітичну (З. Фройд, А. Адлер, К. Г. Юнг), яка вивча-
ла несвідомі фактори процесу лідерства (Фройд вважав, що в основі 
лідерства лежить подавлене лібідо, яке в процесі сублімації проя-
виться у стремлінні до творчості і, в тому числі, – й до лідерства);  

 йєльську (Г. Лассуел, Б. Скіннер, Р. Даль), котра дослід-
жувала особливості свідомості політичних лідерів;  

 франкфуртську (Т. Адорно, Г. Маркузе, Е. Фромм), яка 
розробляла концепцію «авторитарної особистості» та аналізувала 
проблему взаємовідносин харизматичних лідерів та їх послідов-
ників (виокремлювали тип особистості, схильної до авторита-
ризму, тобто вважали, що особистість, сформована у «нездорових» 
суспільних умовах, потім буде прагнути втекти в сферу панування 
та підлеглості, тож влада для такої особистості є психологічною 
потребою, котра дозволяє їй позбавитися власних комплексів 
шляхом нав’язування своєї волі іншим людям. Але саме такий тип 
поведінки є виявом не сили, а – навпаки – слабкості, бо автори-
тарна особистість насправді немає справжньої внутрішньої сили і 
саме такою своєю поведінкою намагається переконати насамперед 
себе у її наявності і – саме через домінування над іншими. 

Ґрунтуючись на аналізі представленої на сьогодні спе-
ціальної літератури, можна вибудувати таку класифікацію основ-
них теорій лідерства в сучасній науці: 

1) Теорії лідерських рис, або теорії «великої людини» 
Т. Вудс, А. Уіггам, Дж. Дауд, Є. Боргатта, Р. Каттел, Г. Станс, 

В. Борг, Р. Манн., Р. Хакманн та ін.  
Прихильники цієї теорії доводять, що людину як лідера 

визначають передусім виключно його особисті риси, видатні якості 
та здібності, які виокремлюють її серед людської маси. 

2) Теорії навколишнього середовища, або ситуативні теорії 
послідовників 

Є. Мамфорд, Є. Богардус, Г. Персон, П. Секорд, К. Бакман, 
Ж. Клейн та ін.  

Розглядали лідера як результат поєднання відповідного часу, 
місця та певних обставин. Тобто, необхідність того чи іншого 
                                                                                                            

302 Кудряшова Е.В. Лидер и лидерство: исследования лидерства в современной 
западной общественно-политической мысли. (Научн. изд.). – Архангельск: Изд-во 
Поморского международного пед. ун-та, 1996. – 256 с. 
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лідера, на їхню думку, зумовлена часом, місцем та певними від-
повідними обставинами. 

3) Особистісно-ситуативні теорії 
Є. Уесбур, К. Кейс, Дж. Браун, Г. Герт, С. Міллю, С. Джибб, 

Є. Голландер та ін.  
І теорії рис, і теорії ситуативні намагалися трактувати лі-

дерство як результат впливу якогось одного фактора, а саме процес 
взаємодії індивідуальних та ситуативних причин ігнорувався. 
Загалом низка сучасних представників цієї теорії лідерства приз-
нають вплив на процес лідерства двох основних його аспектів: осо-
бистісних характеристик самого лідера та різних аспектів ситуації.  

4) Теорії «очікування-взаємодії» 
Дж. Гоманс, Дж. Гемпфілл, Р. Стогділл, С. Еванс. 
Представники зазначеного напряму розвинули теорію лідера 

на основі рольової взаємодії: дія, взаємодія та настрої. Визначаючи 
ефективність лідера, на їх переконання, обов’язково слід врахо-
вувати якості лідера та особливості ситуації, котрі взаємодіють 
таким чином, щоб виробити якості лідера, необхідні для вирішення 
нагального завдання.  

5) Гуманістичні теорії 
Д. Макгрегор, К. Аргіріс, Р. Лайкерт, В. Врум, П. Пайєттон. 
Згідно з поглядом представників цієї теорії лідер повинен 

вміти змінювати, трансформувати організацію таким чином, щоб 
кожному індивіду була забезпечена можливість для здійснення йо-
го власних потреб, цілей, але таким чином, щоб при цьому і він 
привносив свій посильний внесок у реалізацію цілей організації.  

6) Атрибутивні теорії 
Т. Парсонс, Р. Лорд, Г. Аллінджер, К. Мар, Т. Мітчелл,  

В. Пендлтон та ін. 
Розглядають лідерство під кутом оцінкових взаємовідносин, 

котрі складаються зі сприйняття ділових якостей лідера та його 
людської привабливості. Тобто розглядаються особливості сприй-
няття лідера з боку його послідовників, оскільки саме цей фактор 
визначає, на думку прихильників цього напряму, яким чином 
послідовники відреагують на ті чи інші якості лідера, схвалять їх 
та підуть за лідером, чи, навпаки, не підтримають його.  
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7) Теорії «обміну», «трансакторного аналізу» та трансфор-
маційного лідерства 

Дж. Гоманс, Дж. Марч, Г. Саймон, Дж. Тібо, Г. Келлі,                   
К. Джерджен. 

Ця група дослідників сприймає суспільні відносини як фор-
му обміну, в котрій члени групи роблять внесок у вигляді самих 
себе і, натомість, взамін отримують всю групу. Сам процес взаємо-
обміну є безперервним. Лідер розуміється ними як людина, котра 
відчуває потреби та бажання послідовників та пропонує їм способи 
досягнення їхніх потреб та бажань. Тобто, по суті, предметом 
дослідження є стиль лідерства, коли на перший план виступають 
міжособистісні відносини. 

9) Мотиваційні теорії 
А. Маслоу, Р. Гаус, Герцберг. 
Прихильники цієї теорії вважають, що ефективність діяль-

ності лідера залежить від того, як він впливає на мотивацію своїх 
послідовників та на їх спроможність до ефективного виконання 
роботи та почуття задоволення від діяльності. Мотиваційні теорії 
нині розробляються в руслі біхевіоризму, коли предметом психо-
логії, на відміну від інших теорій, є не свідомість, а поведінка. 

Разом з тим, на наш погляд, слід розглядати усі ці теорії в 
совокупності, оскільки кордони-межі між ними є досить умов-
ними, всі вони взаємодоповнюють та взаємовпливають одна на 
одну, розкриваючи кожна свій аспект цієї проблематики. 

Окрім того, не слід оминати увагою і проблему критеріїв 
оцінки лідера. Зауважимо, що в цьому контексті більшість су-
часних дослідників зосереджується на трьох наступних: наявність 
власної політичної програми, яка б відповідала інтересам біль-
шості суспільства, ряд певних особистісних якостей (воля, ціле-
спрямованість, наполегливість), глибокі знання, які роблять мож-
ливим реалізацію задумів, та – популярність, здатність завоювати 
та керувати настроями мас. 

Проблема лідерства в сучасній зарубіжній історіографії 
Феномен політичного лідерства у контексті філософських та 

соціальних засад, взаємовідносин суб’єктивного та об’єктивного 
факторів у суспільстві розглядається у монографії В. Карасьова303. 
                                                 

303 Карасев В.И. Феномен политического лидерства. – М.: Московский 
психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 176 с. 
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Висвітлення феномену лідерства у дослідженнях провідних 
західних вчених (від М. Вебера до К. Ходжкінсона) у психо-
логічному, соціологічному, політичному та філософському розу-
мінні є предметом дослідження монографії Є. Кудряшової304. 

Сучасним проблемам еволюції політичного лідерства 
присвячена праця М. Казакова305. Автор досліджує сутність полі-
тичного лідерства як персоніфікованого образу влади. Наголо-
шуючи на тому, що лідерство має складну внутрішню структуру, 
автор стверджує, що «сутність індивідуального політичного лідер-
ства є «триєдиною», що проявляє себе у взаємодії особистісних, 
організаційно-статусних та соціокультурних якостей носія відпо-
відних функцій»306. Виділяє також дві провідні тенденції в процесі 
формування ділових якостей лідера – консервативно-гальмуючу та 
реформістсько-перетворюючу. 

Існує і низка науково-популярних видань, присвячених 
проблемі лідерства. Так, серед них хотілося б відзначити працю 
Г. Альтмана307. Автор, один із найвідоміших експертів з мотивації, 
розповідає про вісім драматичних колізій світової історії та зма-
льовує методи управління та мотивації, використані визнаними 
авторитетами (Фемістокл, Олександр Македонський, Ганнібал, па-
па Юлій ІІ, Марія Терезія, Фрідріх Великий, Нельсон, І.Ганді).  

Досить переконливими є зауваження і М. Ільїна та Б. Коваля, 
які в своїй статті «Особистість в політиці / «Хто грає короля?»308 
зазначають, що «в світовій політології дедалі більшого визнання 
набуває думка, що головним завданням вождя є не стільки ке-
рівництво та командування, скільки вираження спільних цінностей, 
устремлінь, бажань своїх реальних чи потенційних послідовників. Не 
можна бути вождем взагалі. Можна бути вождем когось конкретно. 
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Вождем стає той, хто знаходить слова та засоби виразити те, про 
що думає і мріє кожен представник тієї чи іншої групи, хто 
спроможний зробити це так, що ці думки і оцінки сприймаються як 
свої власні»309. 

Проблема лідерства в сучасній вітчизняній історіографії 
Про наукові дослідження поняття політичного лідерства як 

політологічної проблеми в Україні можна говорити лише з часу 
досягнення Україною незалежності. Саме відтоді цей аспект і посів 
місце в центрі пильної уваги політичної науки та практики. З пев-
ністю можна стверджувати, що сучасна вітчизняна історія та полі-
тологія демонструють вагомі досягнення в теоретичному вивченні 
проблеми лідера і лідерства. 

Так, теоретичним та практичним проблемам загальнонаціо-
нального політичного лідерства в Україні присвячена науково-пуб-
ліцистична робота Ю. Зущик, О. Кривошеєнко, В. Яблонського310. 
Автори роблять спробу виокремити новий, багатофакторний підхід 
до вивчення політичного лідерства і застосування його на прикладі 
президентських виборів 1994 та 1999 рр.  

Розробки українського політолога Д.Видріна розширили 
тлумачення «географії» поняття лідерства, ввівши до числа осіб, 
які можуть претендувати на цей статус, і впливових учасників 
загальнонаціонального політичного життя, і представників регіо-
нальних еліт, тобто всякого учасника політичного процесу, який 
прагне та здатен консолідувати зусилля оточуючих і активно впли-
вати (в межах території, міста, регіону, країни) на цей процес задля 
досягнення означених і поставлених ним цілей311. 

У 1995 році у Львові вийшов друком навчальний посібник 
Б. Кухти та Н. Теплоухової312, у яких автори, зокрема, досліджують 
поняття політичного лідерства (його суть, обґрунтування та типо-
логію), ідеї та концепції лідерства (історія ідей лідерства та деякі 
концепції лідерства в європейській політичній думці), детально 
                                                 

309 Ильин М.В., Коваль Б.И. Личность в политике / «Кто играет короля?» // 
Полис. – № 6. – С. 133–134. 

310 Зущик Ю., Кривошеєнко О., Яблонський В. Фігури. Політичне лідерство в 
сучасній Україні. – К.: Альтерпрес, 1999. – 276 с. 

311 Выдрин Д. Очерки практической политологии. – К., 1991. – С.32  
312 Кухта Б.Л., Теплоухова Н.Г. Політичні еліти і лідерство. – Львів, 1995. – 200 с. 
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зупиняючись на понятті елітаризму в українському політичному жит-
ті та політичній думці (з ХІ до ХХ ст.); аналізують поняття полі-
тичного лідерства і типи лідерів (авторитарного та демократичного). 

Питанню лідерства в політиці присвячена однойменна моно-
графія А. Пахарєва313. Зокрема, автор присвятив один з розділів 
темі політичного лідерства на пострадянському просторі, докладно 
розглянувши питання передумов розпаду великої держави, лідерів 
нових державних об’єднань та проблем лідерства в контексті по-
літичних еліт, партій та рухів. 

У тому ж 1998 році Український центр досліджень миру, 
конверсії та конфліктних ситуацій надрукував аналітичну доповідь 
про правлячу еліту сучасної України314. В доповіді автори, окрім суто 
соціологічних показників (викладок, висновків, досліджень, % і т. п.), 
досить докладно розглядають питання еліт у суспільстві як теоре-
тичну проблему, зупиняються на особливостях процесу зміни 
правлячих еліт у період системної трансформації суспільства; 
функціонуванні владних еліт у пострадянський період, приділяють 
увагу і проблемі взаємовідносин центральної та регіональних еліт. 

Темі теорії еліти в українській суспільно-політичній думці 
присвячена дисертація С. Приходько315. В названому дисертацій-
ному дослідженні визначені і досліджені основні теоретико-мето-
дологічні засади елітаристських концепцій, критерії поняття «елі-
та», розроблені українськими мислителями (Липинським, Донцо-
вим, Стецьком, Сціборським, Мартинцем). 

Ґрунтовний порівняльний аналіз процесу формування ук-
раїнської політичної еліти на перехідних етапах ХХ ст. (кін. 10-х і 
90-ті рр.) здійснено у захищеному в м. Одесі у 2000 р. дисер-
таційному дослідженні Л. Козловської316. Дисертанка здійснила 
порівняльний аналіз основних принципів, тенденцій, напрямів та 

                                                 
313 Пахарев А. Лидерство в политике. – К., 1998. – 97 с. 
314 Правляча еліта сучасної України / М. Шульга та ін. Інститут соціології 

НАНУ. – К., 1998. – 68 с. 
315 Приходько С.М. Теорія еліти в українській суспільно-політичній думці / 

Автореф. дис. … к. політ. н. – Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень. – К., 1999. 

316 Козловська Л.В. Порівняльний аналіз формування української політичної 
еліти на зламних етапах ХХ ст. (кін. 10-х і 90-і рр.) / Автореф. дис. … к. політ. н. – 
Одеса, 2000. 
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особливостей процесу формування українських політичних еліт 
УНР, ЗУНР, Гетьманату та сучасної незалежної України. Ана-
лізується також роль масонства у формуванні української по-
літичної еліти кінця 10-х рр. ХХ ст., подається типологія ук-
раїнської політичної еліти і зміна генерацій в українській еліті; 
досліджується також регіональний аспект і місцеві особливості 
у формуванні політичної еліти за принципами партійності і 
земляцтва в сучасній Україні. 

Тема феномену політичного лідера розробляється і у мо-
нографії Б. Кухти317. Праця присвячена більш вузькій темі – вик-
лючно політичному лідеру як феномену політичного життя сус-
пільства; здійснено аналіз соціально-психологічного портрета лі-
дера, етапів його розвитку впродовж майже двох тисячоліть євро-
пейської історії. Значне місце в праці належить лаконічній харак-
теристиці політичної діяльності визначних авторитарних лідерів, 
вимальовано загальний портрет авторитарного державця, розгля-
нуто авторитарні особистості політичних диктаторів минулого. 
Окремо виділено проблеми процесу формування політичних 
лідерів. Окрім того, окремий розділ монографії присвячено полі-
тичним лідерам України (в часових рамках «від розпаду СРСР»), 
таким, як Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Чорновіл, М. Габер, Ю. Ка-
рамзін, О. Ржавський; та окреслено шляхи формування політичних 
лідерів в Україні. Приділена увага і темі стратегії політичного та 
економічного розвитку українських лідерів на порозі ХХІ ст. та 
проблемам формування політичних лідерів в Україні. 

Проблемам та механізмам формування інституту політич-
ного лідерства в Україні присвячене дисертаційне дослідження 
С. Кузнєцової318. В ній дисертантка робить спробу системати-
зації теоретико-методологічних підходів до вивчення політич-
ного лідерства, його типології та принципів формування. 

Тема суті та етапів становлення правлячої еліти України роз-
роблялася у дисертаційному дослідженні Л. Мандзій319. 

                                                 
317 Кухта Б. Феномен політичного лідера. Історичні силуети на тлі епох. – 

Львів: Кальварія, ЛФУАДУ, 2000. – 232 с. 
318 Кузнєцова С.В. Політичне лідерство: сутність та механізми формування в 
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319 Мандзій Л.С. Правляча політична еліта України: суть та етапи становлення / 

Автореф. дис. … к. політ. н. – Львів, 2003. 
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Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від проголо-
шення незалежності України до завершення формування політичних 
інститутів на основі Конституції 1996 р. У дослідженні розглянуто 
специфіку правлячої політичної еліти у перехідних суспільствах, 
акцентовано на особливостях її становлення та розвитку в Україні, 
виділено етапи становлення правлячої політичної еліти України. 

У 2003 р. побачило світ двотомне комплексне дослідження 
особливостей формування та діяльності компартійно-радянської 
еліти в Україні в 1920–1930 рр. М. Фролова320. Автор досліджує 
особливості діяльності еліти в роки громадянської війни, роль і 
місце вихідців з інших політичних партій у рядах більшовиків, 
особливості їх просування на керівні посади (просування їх кар’єр-
ними щаблями). Окрема увага приділяється поняттю впливу різних 
політичних діячів на перебіг політичних подій в Україні та процес 
формування комуністичної влади в 1917–1928 рр. 

У монографії А. Луценко321 досліджується процес трансфор-
мації української політичної еліти та здійснено аналіз її структури 
в період від Люблінської унії до Зборівського мирного договору. 
Зокрема, приділено увагу такому досить важливому питанню, як 
феномен козацтва та українська шляхта. 

Не можна обійти увагою і такий досить цікавий аспект проб-
леми політичного лідерства, як жіноче лідерство, як вияв якості 
суспільного устрою. Ця проблематика розроблялася у дисертацій-
ному дослідженні Л. Трофіменко322. Автор виявляє особливості та 
досліджує механізми розвитку жіночого політичного лідерства в 
Україні в умовах розбудови демократичної держави, характеризує 
стилі жіночого лідерства у політиці та психологічні особливості 
жінки − політичного лідера. 

У вітчизняній історіографії останніми роками тема лідерства 
досить плідно розроблялась у форматі конкретно-історичних 
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321 Луценко А. Метаморфози української еліти (1569–1649). Монографія. – К.: 
Заповіт, 2000. – 144 с. 

322 Трофіменко Л.С. Феномен жіночого політичного лідерства в Україні // 
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досліджень, написаних чи то у жанрі просопографії, чи то − науко-
вої або науково-популярної біографістики. 

У зазначеному контексті заслуговують уваги дос-
лідження: Н. Шип323, Г. Касьянова324, А. Толочка325, В.Криво-
шеї326, Н. Яковенко327. 

У період 1995–2002 рр. вийшло три монографічні дос-
лідження, присвячені еліті України періоду Гетьманщини: В. Па-
нашенко, В. Горобця та О. Струкевича: 

 В. Панашенко у своїй науковій роботі дослідила процеси 
формування нової генерації соціальної еліти у Гетьманщині другої 
половини XVII ст. та зміни її соціального становища у XVIII ст.328. 
Тобто авторка комплексно дослідила процеси корінних змін у 
структурі соціальної еліти Гетьманщини (зокрема, козацької стар-
шини та вищого православного духовенства), процеси становлення 
та розвитку козацької старшини. 

 У монографії В. Горобця329 розглядається проблема розвитку 
політичних відносин керівництва Війська Запорозького з офіційними 
Москвою та Варшавою в контексті пошуків ним варіантів способів 
легітимації політико-соціального статусу козацтва. 

 О. Струкевич у своєму дослідженні акцентує увагу на полі-
тичній культурі політичної еліти Української козацької держави 
другої половини XVII–XVIII ст.330; орієнтації старшин стосовно 
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політичної системи Гетьманщини, регулятивно-комунікаційні 
складові функціонування політичної системи (зокрема, – меха-
нізми прийняття політичних рішень).  

У 2004 р. вийшли друком два томи історико-літературних есе 
про відомих, маловідомих та невідомих (205 імен) військових діячів 
України. Автор – письменник та історик(-аматор) Б. Сушинський331. 

У тому ж 2004 році вийшла досить невелика за обсягом робота 
А. Коцур332. 

Взагалі, що стосується такого жанру дослідження, як історичні 
портрети чи історичні біографії, то тут можемо зазначити, що робіт та 
цілих серій подібної тематики виходило, а особливо останніми 
роками, виходить досить багато. Серед них варто відзначити такі:  

- біографії видатних діячів Київської Русі та України епохи 
феодалізму (автори М. Котляр та В. Смолій333) – Кий, Аскольд, 
Ярослав, Володимир, Наливайко, Муха, Б. Хмельницький, І. Сір-
ко, С. Палій та ін. 

- соціально-політичний портрет Б. Хмельницького (автори 
В. Смолій та В. Степанков334). Праця викликає особливий інтерес 
з огляду на той момент, що змальовує обставини, що зумовили 
формування його світоглядних установок та впливали на полі-
тичний вибір. 

- У художньо-публіцистичному виданні «Володарі геть-
манської булави»335 колектив авторів створив серію нарисів та есе про 
гетьманів України та Війська Запорозького (20 персоналій).  

- Спробу реконструкції біографії Богдана Хмельницького у 
контексті його мети і керувань у прийнятті рішень здійснено 
польським істориком Я. Качмарчиком336. 
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Існують також серії видань вищезгаданого напряму: 
- так, серія за назвою «Козацька спадщина» присвячена ви-

датним діячам часів козаччини, середньовіччя та нового часу337. 
- Інша, не менш цікава та змістовна серія – «Історія України 

в особах: Козаччина»338 містить нариси про найвидатніших гро-
мадських, церковних та культурних діячів України. 

- Серія «Гетьмани України»339 
- У 2001 р. вийшла друком збірка праць О. Оглобліна, яка 

вміщує і його монографію «Гетьман Іван Мазепа та його доба»340. 
Його праці, хоча і написані в кінці 20-х – 60-ті рр. ХХ ст., проте 
мають і не втрачають свого наукового значення і до сьогодні. 

- Науково-популярна серія «Особистість і доба» містить 
узагальнюючі біографічні нариси341. 

Не слід оминати увагою і ряд подібних робіт-збірників, 
таких, як, наприклад, серія «Лідери ХХІ століття»342. 

Про те, що інтерес до зазначеної наукової проблематики не 
послаблюється, тема розробляється, свідчить і те, що захищаються 
дисертаційні дослідження різних аспектів організаційного та 

                                                                                                            
336 Качмарчик Януш. Гетьман Богдан Хмельницький / з польської мови 

переклав Іван Сварник. – Перемишль-Львів, 1996. – 328 с. 
337 Наприклад: Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети / 

Редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1998. – 
Кн. 1. – 400 с. 

338 Історія України в особах: Козаччина (Авт. колектив: В. Горобець (упоряд. і 
авт. передм.), О. Гуржій. В. Матях та ін.). – К.: Україна, 2000. – 302 с. 

339 Крупницький Б.Д. Гетьман Мазепа та його доба / Передм. В. Горобця. – К.: 
Україна, 2001. – 240 с.; Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / 
Передм. В. Горобця. – К.: Україна, 2004. – 288 с. 

340 Оглоблін О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Редактор Любомир Винар, 
упорядники Ігор Гирич, Алла Отаманенко. – 2-ге доповнене видання. – Нью-
Йорк–Київ–Львів–Париж–Торонто, 2001. – 464 с. 

341 Наприклад: Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – К.: Видав-
ничий дім «Альтернативи», 2005. – 352 с. 

342 500 впливових особистостей. Україна 10 років незалежності 1991–2001 / 
Національна іміджева програма «Лідери ХХІ століття». – Х.: Східно-український 
біографічний інститут, 2005. – 135 с. ; Славетні жінки. Україна, рік 2005 / І. Се-
ребряков (голов. ред). Міжнародна іміджева програма «Лідери ХХІ століття. – Х.: 
Східно-український біографічний інститут, 2005. – 135 с.; Зенькович Н.А. Самые 
закрытые люди: Энциклопедия биографий. – М.: Олма-Пресс Звездный мир, 2002; 
Томенко М., Олійник В. Партійна еліта України. – 2000. – К.: Логос, 2000. – 204 с. 
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політичного лідерства. Зокрема, з огляду на задекларовану тема-
тику, для нас інтерес становлять праці таких авторів, як: Р. Ша-
банов343, В. Боголюк344, Є. Суліма345, С. Біленко346, О. Лог-
виненко347 та низки ін. 

Висновки 
Отже, сучасні вітчизняні історики та політологи, як уже 

зазначалося, продемонстрували вагомі досягнення в теоретичному 
вивченні задекларованої проблематики. 

Проте українські науковці перебувають поки що на шляху 
створення вітчизняної теорії, концепції лідерства, до цього часу 
висловлювалися лише окремі ідеї стосовно лідерства взагалі та 
наводилися огляди зарубіжних теорій лідерства.  

Тобто, різноманітні наукові дослідження політичного лі-
дерства (а також українського лідерства, хоча, на жаль, і меншою 
мірою) можна було б, на наш погляд, об’єднати в дві основні 
групи, два нерівнозначні напрями: Перша група досліджень фо-
кусує увагу на персоналіях українських лідерів різних епох (біо-
графії, історичні біографії); друга група досліджень – це вже, 
власне, наукові роботи, безпосередньо дотичні до нашої тематики, 
хоча і загального характеру. Однак при цьому варто зауважити, що 
автори зазначених досліджень з тематики лідерства не створюють 
узагальнюючих концепцій, а займаються описом лідерства або 
вузькодисциплінарно (тобто з точки зору тільки лише психології, 
соціології чи політології), або ж – розглядають його в культурно-
політичному контексті певної країни чи регіону.  

                                                 
343 Шабанов Р.Д. Политическое лидерство и социальное управление: проб-

лемы взаимодействия / Автореф. дис. … к. филос. н. – М., 1992. 
344 Боголюк В.М. Альтернативний характер політичного лідерства в Україні на 

початку ХХ ст. Теорія і практика проблеми. / Автореф. дис. … к. політ. н. – О., 
1993. – 16 с. 

345 Суліма Є.М. Політичне лідерство як інститут влади (соціально-філософський 
аналіз) / Автореф. дис…. к. філос. н. – Дніпропетровськ, 1997. – 23 с. 

346 Біленко С.С. Сутність і специфіка інституту політичного лідерства в 
сучасному українському політичному процесі. / Автореф. дис. … к. політ. н. – О., 
2004. – 16 с. 

347 Логвиненко О.С. Становлення політичного лідерства управлінської еліти в 
суспільстві перехідного періоду / Автореф. дис. … к. політ. н. – НАНУ, Ін-т 
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2004. – 24 с.  
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Враховуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що 
розглянутий масив робіт з тематики лідерства та, головне, україн-
ського політичного лідерства в історичному контексті має або за-
гальний, або вузькодисциплінарний характер, і, таким чином, можна 
говорити про те, що вони лише намічають, окреслюють коло питань-
проблем, які необхідно вирішити, але самі їх не вирішують. 

Власне, можна говорити про три основні підходи у наукових 
дослідженнях феномену лідера і лідерства. Перший акцентує увагу 
на середовищі та його впливі на процес лідерства; наголос ро-
биться на вивченні внутрішніх соціально-економічних процесів, 
культурно-історичного контексту, національного та міждержав-
ного становища. Другий підхід загострює увагу на індивідуальних 
властивостях особистості. При цьому одні дослідники надають 
великого значення рисам характеру особистості та особливостям її 
поведінки, інші ж особливо важливим вважають формальні фак-
тори володіння владою. Що стосується третього підходу, то тут лі-
дерство пояснюється через опис якостей, властивих послідовникам 
або опонентам лідера.  

Проте в сучасній суспільній науці не досліджена і не розвинена 
належним чином саме тема феномену українського лідерства, його 
ролі у розвитку, реформації та трансформації держави і громадян-
ського суспільства. Дотепер у науковій літературі не існує відпо-
відного наукового відображення, дослідження, яке б ставило своєю 
метою вималювання, прослідковування та дослідження саме колек-
тивного портрета українського лідера. Адже кожна історична епоха 
породжує особистостей-лідерів, важливих і вкрай необхідних саме 
для себе (для конкретного історичного відрізка часу), з конкретно-
потрібним набором рис характеру, якостей, уподобань, набором ідей, 
ступінню активності та переконань.  
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Антон Глушко 
 

ÐÀÄßÍÑÜÊÈÉ ÏÑÈÕÎÅÌÎÖ²ÉÍÈÉ ÔÀÍÒÎÌÍÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ ² ÏÐÎÁËÅÌÀ «ÄÂÎÕ ÓÊÐÀ¯Í» 

 
Я искал над фактами законов. 

Л. Д. Троцкий348 
 

Ничто так не искажает человеческую природу,  
как маниакальные идеи.  

 Н. А. Бердяев 349 
 
Характерним явищем історії людства завжди був поділ 

держав на імперії (домінантні) та колонії (рецесивні). Теорія і 
практика взаємовідносин між ними вже не одне тисячоліття виз-
начають поступ Homo sapiens у майбутнє. Вони ж є водночас од-
нією з найвідоміших та найзагадковіших сторінок світової історії. 

Не є винятком і наша країна. Колишнє проімперське дер-
жавне утворенням (Київська Русь), вона з часом послабшала і була 
всуціль загарбана сусідньою державою − молодим північним кня-
зівством Московським350. Цей базовий історичний факт підтвер-
джують і радянська, і новітня українська історіографії351.  

За спиною у нас вісім століть нероздільного співіснування у 
складі і поряд із Росією − спадкоємницею давньої Московії. Та й 
зараз усе наше життя − система зносин із зовнішнім світом, еко-
номіка, екологія, енергетика (в першу чергу − психічна), культура 
так чи інакше пов’язуються міцними історичними коріннями з на-
шим північним сусідом − найбільшою континентальною імперією 
світу, яка є своєрідним детермінуючим чинником розвитку нашого 
суспільства. І не тільки. Якщо уважно проаналізувати історичний 
поступ таких країн, як Молдова, Грузія, Білорусь, Казахстан, 

                                                 
348 Троцкий Л. Д.. Моя жизнь (в 2-х тт.). − М., 1990. − Т. 1. – С.110. 
349 Бердяев Н. А. Судьба России. − М., 1990. – С.374. 
350 Штепа П. Московство. − Дрогобич − Львів, 2003. 
351 Див. наприклад: Греков Б. Д. Киевская Русь. − М., 1948/1953.; Грушевський М. С. 

Історія України-Руси (у 9 - ти томах). − К., 1993−1998. − Т. 1−2.; Толочко О. П., 
Толочко П. П. Київська Русь/Україна крізь віки. − К., 1998. − Т.4. 
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Узбекистан (усього − 15 країн, колишніх радянських республік) за 
трьома критеріями (психоінформаційний, економічний, соціально- 
політичний), то побачимо схожі риси імперського впливу на су-
сідні периферійні території, які 1991 року de jure здобули суве-
ренітет і можливості для самостійного розвитку. 

 Насправді, останні парламентські баталії в нашій державі, 
етнополітичний конфлікт у Придністров’ї, партикуляристські тен-
денції в Донбасі, Абхазії, Південній Осетії тощо засвідчують незбо-
римий геоісторичний (ба навіть − психогенетичний) потяг Ро-
сійської Федерації до класичних способів імперського волода-
рювання. Відомий античний вислів «Divide et impera» («Поділяй та 
пануй») став лейтмотивом нинішньою політичної стратегії Москви, 
спрямованої на перешкоджання становленню та розвитку молодих 
національних держав, які виникли на теренах колишнього СРСР. 

 Позаяк на сьогодні ця проблема стає життєво важливим чин-
ником подальшого історичного шляху українців, автор поставив 
собі за мету розглянути одну з її сторін (на наш погляд − з числа 
першорядних), а саме – науковий феномен соціальної психології та 
соціальної екології − радянський психоемоційний фантомний 
комплекс (термін − наш. − А. Г.). Маю на увазі аналіз цього гео-
культурного та психоенергетичного явища, що спроквола пород-
жує так звані проблеми «діалогу двох Україн», «інтеграції Сходу 
та Заходу України», «порозуміння та примирення обох берегів 
Дніпра» (вислови відомих сучасних політиків та експертів). У 
цьому контексті й спробуємо показати психосоціальні, а радше − 
психоемоційні витоки ідеології та світогляду постімперських сус-
пільств, і серед них − українського співтовариства, яке має кілька-
сотрічний досвід існування в імперських умовах.  

Численні дослідження соціологів, психологів, істориків, еко-
номістів, політологів з проблеми російсько-українських відносин, 
на наш погляд, не враховують серед багатьох чинників розвитку 
нашого соціуму саме психоінформаційний. Тим часом саме він 
набуває дедалі більшого значення в умовах становлення інформа-
ційного (постіндустріального) суспільства, що його Дж. К. Гел-
брейт визначив як наступну стадію функціонування людської циві-
лізації. Найголовнішу роль в ньому, що загальновизнано, відіграє 
рух інформаційних потоків з Космосу, мережі Інтернет, ЗМІ та ін. 
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Володіння необхідним мінімумом інформації є запорукою удоскона-
лення не тільки однієї особистостей, а й людства в цілому. Звідси 
можемо стверджувати: енерго-інформаційні імпульси формують 
нашу свідомість, вона, в свою чергу, психіку людини, остання ж ске-
ровує думки та дії, що їх супроводжують. На сьогодні поведінка лю-
дини є психоемоційно (психоекологічно) детермінованою, через що 
інші чинники, зокрема − економічний, стають другорядними. 

Практично сутність психоінформаційного чинника можна 
окреслити як сукупність специфічних психоемоційних стереотипі-
зованих настанов, що впливають на свідомість людини і формують 
алгоритми її подальших вчинків. Серед найдієвіших з них − релігія 
та культура, які обмежують поле діяльності людини саме за раху-
нок специфічних впливів на її психіку впродовж цілих поколінь. 
Недарма ж ідеологи імперіалізму свого часу виробили потужні 
довготривалі схеми геокультурної та релігійної експансії, що до-
повнювали одна одну. Розуміли: людина як геокосмічна система 
має вразливу свідомість, особливо в дитинстві, коли іде природне 
сприйняття життєво важливої інформації. Найближче до розуміння 
цього наблизились відомі вчені Сун-Тсу (ІІІ тис. до н. е.), Гюстав Ле-
бон та Сергій Кара-Мурза352. Частково проблема впливу культурно-
історичного чинника на еволюцію та інволюцію суспільств висвіт-
лена в роботах класиків − фахівців різних напрямів − історіософів, 
фізиків, істориків тощо353. 

У своїх працях вони акцентують увагу на декількох моментах: 
1. Дія культурного та релігійного чинників на свідомість людей 

завжди супроводжується масованим інформаційним та ідеологічним 
пресингом. Останні немовби перебувають «під ковпаком», у 
замкнутому колі, що негативно позначається на здатності раціонально 
мислити, об’єктивно оцінювати реалії навколишнього світу. 

                                                 
352 Штепа П. Московство. − Дрогобич − Львів, 2003. – С. 212 Лебон Г. 

Психология масс и народов. − СПб., 1995; Кара-Мурза С. Манипуляция 
сознанием. − М., 2005. 

353 Див., наприклад: Хантингтон С. П. Столкновение цивилизаций. − М., − 
СПб., 2003;. Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. − М., 1981; 
Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. − М., 1991; Гелнер Е. 
Нації та націоналізм. Націоналізм. − К.,2003; Драйзер Т. Американская трагедия 
(в 2-х тт.). − М., 1980; Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. − М., − СПб., 2003; 
Плеханов Г. В. Письма без адреса. Искусство и общественная жизнь. − М., 1956. 
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2. Найбільш вразливою частиною суспільства є молодь. Її 
життєві ініціативи повсякчас призводять до певних соціальних не-
гараздів: задля здійснення власних намірів вона потребує свободи, 
простору і часу, але далеко не завжди може ними вправно ко-
ристуватися. Чому? Все через той же психоінформаційний чинник: 
життя пропонує багато спокусливих речей, її захоплює мода, праг-
нення необмеженого спілкування з однолітками, сумнівних розваг. 
Через це частина молодих людей забуває про свою головну місію в 
житті − розвивати дані від Бога позитивні якості і таланти.  

3. Найпринциповіше. Онтогенез особистості в умовах 
постійних змін навколишнього середовища залежить від ре-
генеруючих зовнішніх чинників, які повсякчас визначають її 
поведінку в різних ситуаціях, ніби радять, як діяти. Автор виз-
начає такі субстанції, як ситуативні авторитети − тимчасові ін-
тегруючі субенергетичні сполуки, котрі детермінують психо-
емоційний фон людини, а звідси і її вчинки (від однієї миті до 
багатьох років, бо для історії все це щоразу лише маленький, 
незначний відрізок часу − суб’єктивної категорії антропо-
генного походження), як наприклад, жива істота (людина), 
предмет або процес. Життя − процес постійної зміни цих 
авторитетів − неможливий розвиток. Великий шлейф сте-
реотипів, ідеологій, врешті, типів поведінки в тих чи інших 
ситуаціях, що зумовлюється спадковістю або оточенням, мож-
на долати лише за наявності певних еталонів, прикладів для 
наслідування, які уособлюють бажану мету, яку будь-що слід 
досягти. Це ніби свого роду опора, спираючись на яку ми 
крокуємо вперед. Скажімо, найпершим авторитетом є батьки, 
потім це можуть бути улюблений вчитель, друг або подруга, 
кохана людина. Іноді нас захоплює царський трон, крісло пре-
зидента, бажання статевих стосунків… Кодифікація інформації 
іде за ситуативним вибірковим принципом. Тому зміни сус-
пільної свідомості можливі лише з урахуванням залежності 
людини від цих мимоволі значущих факторів, чим менше їх, 
тим краще контролювати людину 354. 

                                                 
354 Серед вчених, які досліджували цей процес, див. напр.:Амосов Н. М. 

Раздумья о здоровье. − М., 1987. − С. 8; Гроф С. Психология будущего. − М., 
2002; Берн Э. Лидер и группа. − Екатеринбург, 2002. 
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Не випадково сучасні імперські ідеологи особливо яскраво, 
потай від основної маси людей, проводять інформаційні атаки, не 
гребуючи різними засобами, як-от ЗМІ, наркоманія, масова куль-
тура (контркультура, на думку А. Грамші та Г. Маркузе) тощо. 

Чому ми вирішили зупинитися на цій проблемі? Яке зна-
чення вона має для модерного українського суспільства? Дослід-
жуваний нами пострадянський психоемоційний фантомний комп-
лекс якраз частково ґрунтується на дії та функціональних мож-
ливостях психоемоційних контрагентів − специфічних соціальних 
явищ, головна мета яких полягає у маргіналізації свідомості та 
ментальності молоді за рахунок певних інстинктивних та реф-
лекторних чинників. Мається на увазі секс, наркоманія (не лише в 
класичному значенні цього слова, а й − комп’ютероманія, алкоголізм, 
телеманія тощо), так звана «велика політика» тощо. Головне завдання 
ідеологів імперіалізму в усі часи полягало в тому, щоб зруйнувати 
вщент національну та культурну ідентичність народів, націй, які були 
на перешкоді їх експансіоністським настроям та уподобанням. 
Йдеться про орієнтацію людей на психоінформаційно негативні си-
туативні авторитети. Тут можна навести багато прикладів, але до-
держуючись обраної тематики, обмежимося лише кількома − це пи-
тання статусу російської мови як офіційної в Україні (психоінформа-
ційна мовна деідентифікація), це так званий «донбаський сепаратизм» 
(який ми спостерігали 2005 року і в Луганську, коли була спроба і 
відверто обговорювалася ідея територіального розколу), нарешті − 
питання єдиної УПЦ (тут Московський патріархат відіграє роль ката-
лізатора релігійної деідентифікації). 

У працях більшості прихильників Російської імперії ми зна-
ходимо посилання на важливість духовного, релігійного чинників 
в її розвитку. «Россия должна пройти через религиозную эманси-
пацию личности», − стверджував М. Бердяєв355. Він вважав, що 
вона має постати провідником нової східно-західної культури, але 
позбувшись перед цим темного російського провінціалізму та бюрок-
ратичного централізму356. Пророчими виявилися і такі його слова: 
«Понимание народных душ − гордость русского гения. В основу 
русской идеи легло сознание русского человека, как всечеловека. 

                                                 
355 Бердяев Н. А. Судьба России. − М., 1990. – С. 23. 
356 Там само. – С. 131−133. 
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И если русский империализм не будет выражением этого русского 
народного духа, то он начнет разлагаться и приведет к распаду Рос-
сии». І далі він зазначає: «Лишь свободные граждане могут быть 
опорой империи. Большое количество безправных, гонимых и 
всячески озлобляемых, представляет опасность. У нас официально 
был избран самый дурной способ сохранения национального лика, 
способ, искажающий этот лик, а не охраняющий его. Русский им-
периализм пространственно насыщен, у него не может быть хищ-
нических вожделений». Окреслені М. Бердяєвим тогочасні охло-
кратичні обскурантистські тенденції спостерігаються нині і у нас в 
Україні, наприклад, серед мешканців Криму, Донбасу, частково Сло-
божанщини (дається взнаки феномен периферійних територій − ко-
лишніх імперських провінцій). 

Інший російський філософ І. Ільїн писав, що «Россия велика, 
многолюдна и многоплеменна, многоверна и многопростран-
ственна. В ней текут и струятся разные ручьи. Она никогда не была 
единосоставным простым народным массивом и не будет им. Она 
была и будет Империей (виділено автором. − А. Г.). Она и впредь 
будет строится... свободой»357. 

Для повноти аналізу важкого спадку російського імпе-
ріалізму корисно висвітлити точки зору тих, хто стояв біля витоків 
СРСР, адже саме історія цієї наддержави дає найбільш показові 
свідоцтва, які важко заперечити або ігнорувати. Саме в такому 
плані автор вирішив розглянути праці В. Леніна, Л. Троцького та 
Й. Сталіна − трьох «великих будівників комунізму», що так чи 
інакше досліджують проблеми «малих націй» (Д. Донцов).  

Зокрема, Ленін присвятив цій тематиці кілька статей та де-
сятки листів до своїх друзів та «товаришів». Говорячи про велико-
державні та пригнічені нації, природно, характеризує «велико-
русов» як недалекоглядних, честолюбних, шовіністичних і прина-
гідно усіляко застерігає від перспективи трансформації парт-
апарату, особливо ЦК, у імперську бюрократичну інституцію358. 

                                                 
357 Ильин И. А. Наши задачи // Юность. − 1990. − №8. − С. 67. 
358 Особливо значущі статті: Ленин В. И. К статье «Революционный про-

летариат и право наций на самоопределение». Не ранее 16 (29) октября 1915 г. // 
Полн. собр. соч. − 5-е издание. − М., 1975. − Т. 54. − С. 463−468; Ленин. В. И. 
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При цьому Ленін вживає дуже агресивні слова та фрази: «грубый 
великорусский держиморда», «великорусская шовинистическая 
шваль», «трус», «монархическая нечисть»359. Він безжально кри-
тикує державотворчі анахронізми епохи царату, всіляко під-
тримуючи становлення та розвиток молодих національних де-
мократичних держав (напр., Грузії), формування керівного апарату 
ЦК за умов присутності в ньому (навіть з правом головування), 
представників від усіх республік, що свого часу були в складі 
Російської імперії. Його позиція у цьому питанні чітко просте-
жується в статтях «К вопросу о национальностях или об «авто-
номизации» (ХІІ. 1922 − І. 1923), «Революционный пролетариат и 
право наций на самоопределение», «Критические заметки по 
национальному вопросу» тощо360. Головним для нього в царині 
розв’язання національної проблеми був «последовательный де-
мократизм». Висновки робить історія. 

Права рука Леніна в ідеологічних питаннях партії Л. Троцький 
писав про «великорусский бюрократический национализм», про 
рабів, які не хочуть бути рабами і творять революції, про їхню пси-
хологію, спираючись, звісно, на ті самі демократичні засади361. Він 
послідовно простежує шлях трансформації більшовицького режиму 
на неоімперський варіант Росії (особливо яскраво − на постатях 
Сталіна, Кагановича, Каменєва та інших «росіян»). За це він, як 
відомо, заплатив життям 21 серпня 1940 року в далекій Мексиці. 

Що ж до головного керманича величезного імперського ме-
ханізму, його ідейного батька − Йосипа Сталіна, то він за своє 
життя написав (до речі, ще в 1913 році) лише одну «блискучу» 
(на думку Леніна) статтю − «Марксизм и национальный вопрос». 
                                                                                                            
Революционный пролетариат и право наций на самоопределение // Полн. собр. 
соч. − 5-е издание. − М., 1969. − Т. 27. − С. 61−68. 

359 Див. напр.: В. И. Ленин. К вопросу о национальностях или об 
«автономизации» // Полн. собр. соч. −5-е издание. − М., 1970. − Т. 45. − С. 360; 
Ленин В. И. К четырёхлетней годовщине Октябрьской Революции // Полн. собр. 
соч. − 5-е издание. − М., 1970. − Т. 44. – С. 145.  

360 Див. попередні посилання на статті Леніна з його «Повного зібрання 
творів». – А. Г. 

361 Див. напр.: Троцкий Л. Д. Моя жизнь (в 2-х томах). − М., 1990. − Т. 1. – С. 106. 
Троцкий Л. Д. Моя жизнь (в 2-х томах). − М., 1990. − Т. 2. – С. 113. Троцкий Л. Д. 
Сталин (в 2-х томах). – М., 1990. – С. 171. 
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Як це не парадоксально, але в ній Сталін виклав ті самі принципи, 
яким згодом неодноразово зраджував, яких усіляко відрікався. Ось 
деякі цитати з неї: «Национальное недоверие, национальная обо-
собленность, национальная вражда, национальные столкновения 
стимулируются и поддерживаются, конечно, не каким-либо «врож-
денным» чувством национального злопыхательства, а стремлением 
империализма покорить чужие нации и страхом этих наций перед 
угрозой национального порабощения»; «Пытаться произвести 
слияние наций путем декретирования сверху, путем принуждения, − 
означало бы сыграть наруку империалистам... Такая политика была 
бы равносильна политике ассимиляции». Як же врятувати націю 
від історичної смерті? Відповідь Сталіна: «Для этого нужно 
демократизировать страну и дать нациям возможность свободного 
развития»362. Автор навіть пропонував прийняти загальнодер-
жавний закон, яким би гарантувалось право на самовизначення 
після перемоги більшовиків. Але, як показує час, принципи над 
Сталіним не владні. 

 Вищесказане ще раз підтверджує нагальність проблеми 
психоінформаційної експансії як наріжного каменя імперської 
політики, як передумови існування імперії взагалі, як «отрути» для 
свідомості поколінь. 

Отже, повернемося до основної тематики статті і спробуємо 
пояснити такі парадоксальні, на перший погляд, речі, витоки яких 
переховуються в глибинах людського психе.  

Де ми бачимо свободу (в раціональному розумінні цього 
слова) на теренах сучасної Росії? Чи не виходить, що нащадки 
великих російських провидців, «акторів історії», пішли геть від 
окресленого шляху?  

Історія доводить, що ні. Натомість вони, дещо скорегувавши 
стратегію імперського володарювання, стали на шлях всебічної 
експансії − дипломатичної, економічної, військової, а приховано − 
й психоінформаційної. Сталін, Суслов, Каганович, Брежнєв, Жда-
нов, Лисенко − це далеко не повний перелік тих, хто зрадив Віт-
чизну, свободу, вчення Маркса−Енгельса−Леніна та призвів до 

                                                 
362 Цит. за: Сталин И. В. Национальный вопрос и ленинизм: Ответ тов. 

Мешкову, Ковальчуку и др. − М., 1949. − С. 36, 44; Сталин И. В. Марксизм и 
национальный вопрос. − М., 1949. − С. 54, 163−164. 
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того, що народи країн-осколків колишнього СРСР і досі не можуть 
отямитися. Зокрема, ми в Україні все ще не маємо усталеної на-
ціональної ідеї (ідеології), єдиної стратегії розвитку, а все ози-
раємося на сусідів. І тут ми напряму підходимо до питання, яке 
сформульоване назвою нашої статті.  

Незаперечним фактом є існування модифікованої Російської 
імперії у вигляді СРСР (1922− 1991), коли одна шоста частина 
земної кулі перебувала в буцімто рівноправному союзі республік, 
зі своїми органами влади, законами, партократією. Прихильники 
тієї держави, які в більшості є комуністами (але далеко не всі ідей-
ними людьми принципів, а не тимчасових ідеологій), доводять, що 
тодішня Україна мала свою літературу, мистецтво, архітектуру, а 
нині поступилася усім цим, порівнюючи ці досягнення зі стагна-
цією останніх 15 років. Дійсно, важко заперечувати шедеври мого 
земляка В. Сосюри, О. Довженка, С. Рахманінова, Л. Костенко та 
багатьох інших. Але не будемо забувати: творили вони в умовах 
панування російського психоінформаційного простору, вплив 
якого і до сьогодні відчувається в південно-східних областях Ук-
раїни. Через те зазнавали утисків, звільнялися з роботи «за власним 
бажанням», сиділи у в’язниці або ж маргіналізувалися (доречно 
назвати у зв’язку з цим М. Горького в Росії та П. Тичину в 
Україні). Для обох життя в СРСР було особистісною катастрофою, 
обидва були принесені в жертву епосі. Бо керманичі держави, по-
чинаючи зі Сталіна, не студіювали і не розвивали наукове вчення 
марксизму, а займалися «редукціонізмом», себто його брутальною 
ревізією. Через те ми й досі не маємо усталеної історичної, психо-
соціальної, взагалі наукової думки щодо радянського часу, його 
геоісторичної функції, обмежуючись «зануренням» у глибини но-
вітніх ідеологем. 

Звернемося подумки до тих часів. Більшість громадян і не пі-
дозрювала, що живе в часи трансформації імперії, коли царська 
самодержавна влада була посунута диктатурою пролетаріату, а 
православна релігія замінена релігією комуністичною. Втім, го-
ловні ознаки «другого народження імперії» − панування російської 
мови (а мова − важливий екстеріоризований психоенергетичний 
імпульс), столиця − Москва (а не Ленінград, хоч він мав більше 
історичних прав на це), ототожнення народу радянського з на-
родом російським.  
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Нова держава постала на російській геокультурній та психоі-
нформаційній основі. Недарма ж «старшими братами» були саме 
«русские», першу позицію скрізь і завжди посідала РРФСР. Але 
час плинув, і держава поступово котилася у прірву, яку почав ко-
пати ще Й. Сталін у 20−30-х рр. минулого століття. «Грузин Джу-
гашвили стал носителем великорусского бюрократического гнета 
по тем же законам истории, по каким австриец Гитлер дал крайнее 
завершение духу прусской милитаристской касты», − цілком до-
речно зазначав Троцький363. 

Чому ж і сьогодні значна частина українців бачить себе бра-
тами Росії, покладає надії на державу, яка сама гине в лещатах 
обскурантистського авторитарного режиму В. Путіна? Більше 
того − вважає Путіна взірцем державного керманича й тому 
підтримує партію, яка уособлює Росію, а її лідер − начебто є 
прототипом президента Російської Федерації.  

Автор, як кажуть, особисто переконався в цьому, бо 21 рік 
мешкав у Луганську – найсхіднішому обласному центрі, де най-
помітніше інформаційне панування Російської Федерації. 

 Відповідь на поставлене вище питання, на наше пере-
конання, лежить в психоемоційній площині. За часів панування 
Росії на українських землях найбільше часу перебували під її впли-
вом саме східні території. Більше того, вони були населені пере-
важно росіянами робітничого походження. «Міграційні маневри» 
далекоглядних російських політиків і до сьогодні значною мірою 
визначають уподобання місцевих жителів. Протягом чотирьох 
століть (XVII − XX) вони перебували в своєрідному інформацій-
ному вакуумі, чимало з них і досі не знають рідної мови, не цікав-
ляться рідною культурою, не вшановують героїв України, бо вва-
жають себе росіянами, які за перебігом обставин опинилися у 
складі України, мріють про повернення до складу «Великої Русі», 
усвідомлюють власне буття крізь російське психоінформаційне 
поле. Те ж саме з їхньою соціокультурною ідентичністю − іде крізь 
радянський психоемоційний фантомний комплекс − систему 
емоційно-чуттєвих стереотипізованих настанов, які в свідомості 
людини мають слугувати поясненням, обґрунтуванням історичного 

                                                 
363 Троцкий Л. Д. Моя жизнь (в 2-х томах). – Москва, 1990. – Т. 2. – С. 171.  
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значення СРСР та всього, що з ним пов’язано, і є буцімто 
запорукою їхнього життєвого успіху. Через це йде абсолютизація, 
часом – апріорна ідеалізація радянських цінностей, способу життя, 
менталітету (homo sovetikus). Люди на психогенетичному рівні не 
сприймають альтернативні світогляди, бо вони виховані Сис-
темою, є (і це найстрашніше!) психоінформаційно залежними від 
неї. І навіть після краху СРСР значна частина колишніх його 
мешканців та їх дітей перебуває в полоні цього комплексу, чим 
ускладнює собі життя, становлення та розвиток особистості.  

Жодна країна Європи не контролює так міцно населення на 
своїх територіях, як це робить Російська Федерація на південно-
східних землях сусідньої держави, котрі опинилися в суцільній 
психоінформаційній «облозі». Й такий стан справ всіляко під-
тримується місцевими бюрократами, образи прототипів яких 
яскраво змалював В. Маяковський у віршах «О дряни»364 та «Про-
заседавшиеся»365. Й сьогодні вони насаджують суцільний об-
скурантизм, неповагу до своєї Вітчизни, її честі й гідності. При 
цьому, вдало використовуючи симптоми досліджуваного нами 
фантомного комплексу: міфологізм свідомості (віра в доброго 
царя, «в свого хлопця», хай і злочинця, в справедливий світ), моно-
логізм світосприйняття, а головне – закон психоемоційної транс-
місії (термін – наш. – А. Г.). Звучить він так: в переломні моменти 
історії, коли треба зробити важкий, але потрібний екзистен-
ційний вибір, народні маси («юрба», за Г. Лебоном) завжди оби-
рають ідентичний шлях вирішення ситуації – шлях пасивного 
супротиву або вичікування, перебуваючи в стані амбівалентної 
психоенергетичної маргінези, схильні до сприйняття сугестивних 
настанов, до пошуку «сильної влади».  

Архітектоніка свідомості людей та її еволюція в постім-
перських умовах частково аналізується в статтях збірника 
«Осмыслить культ Сталина»366. І саме тут доречно згадати слова 
М. Некрасова з поеми «Кому на Руси жить хорошо»: «Люди 

                                                 
364 Маяковский В. В. О дряни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://slova.org.ru/mayakovskiy/odrjani/ 
365 Маяковский В. В. Прозаседавшиеся [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://slova.org.ru/mayakovskiy/ prozasedavshiesja/  
366 Осмыслить культ Сталина /под ред. Х. Кобо. − М., 1989. – С. 337–371, 546–605. 
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холопского званья сущие псы иногда. Чем тяжелей наказанье, тем 
им милей господа»367. Викорінення вікових патологій нашої сві-
домості, «мислення рабів» є першорядним завданням прогресив-
ного українства. І головним тут є вплив на психічну енергію 
людини, з урахуванням її космогенетики, що має передувати со-
ціально-економічним та політичним заходам. На це вказують Г. Ле-
бон, Л. Гозман, Б. Орєшин та інші автори названного збірника. Втім, 
вони іноді вдаються до ідеологізації власних формулювань, тому ми 
вважаємо, що треба обережно тлумачити їх висновки, бо ж вони 
робилися в часи суцільного відторгнення сталінізму – з усім сим-
волічно «добрим» чи «поганим», що в ньому було.  

З історії відомо: народи та нації, які звільнялися або 
прагнули звільнитися від імперської влади, завжди ставили пи-
тання про власну − українську, африканську, американську осо-
бистість. При цьому вони зверталися по допомогу до своєї куль-
тури − «скарбниці поколінь». Недарма «культурна політика» була 
запорукою стабільного розвитку імперій, бо контролювала думки 
та вчинки поколінь, скеровуючи їх у потрібному напрямку.  

Не є секретом, що й сьогодні єдина соборна Україна через 
глибоку патологічну залежність свідомості частини громадян від 
психоенергетичної дії інформаційного поля сусідньої держави, яка 
передається від покоління до покоління, зазнає штучного фіктивного 
розколу на Західну та Східну. Розроблені в радянські часи ідеологічні 
схеми (зауважмо, що ними охоплені переважно російськомовні 
області країни − від Одеси до Харкова) розраховані на історичну 
перспективу, а тому можуть бути видалені з українського інфор-
маційного простору лише такими самими контрсхемами, які спи-
раються на ідеологію націоналізму. Вага національно-культурних 
цінностей має всіляко зростати на просторах, найбільше вражених 
іноземним психоінформаційним впливом.  

За такої ситуації спадають на думку слова Т. Шевченка368: 
Так от як кров свою лили 
Батьки за Москву і Варшаву, 
І вам, синам, передали 
Свої кайдани, свою славу! 

                                                 
367 Некрасов Н. А. Про холопа примерного – Якова верного // Полное собрание 

стихотворений (в 3-х томах). – Нью-Йорк, 1919. – Т. 3. – С. 216. 
368 Шевченко Т. Г. Твори (в 5-ти томах). − К., 1984. − Т.1. – С. 290. 
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Нарешті, слід торкнутися ще одного аспекту зазначеної 
проблеми − ідентичності. Нею ж бо визначається рівень етно-
культурного розвитку певної спільності, в даному разі − української 
нації. Залежно від рівня розвитку суспільства (критерій, як правило, 
цивілізаційний, а в нашому випадку − психоінформаційний) виріз-
няють: персоналістську, родову, племінну, етнічну та національну 
ідентичність. Наприклад, у деяких областях України простежується 
персоналістська ідентичність, коли певна частина населення ото-
тожнює свій майбутній прогрес з постаттю якогось партійного лідера 
або громадського діяча, що є відлунням минулих часів епохи ра-
дянського вождизму (модель пасивної політичної поведінки, 
заснованої на ностальгічному патерналізмові). На протидію цьому 
маємо зауважити, що лише найвища, національна ідентичність − 
розуміння пріоритетів своєї мови, культури, історії, є запорукою 
поступової ходи країни. Мимоволі пригадуються багатозначні слова 
поета А. Твардовського: «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с 
будущим в ладу...»369.  

Завершуючи цю статтю, зазначимо: оскільки людське сус-
пільство є носієм багатьох таємниць, сучасні дослідження мають 
спиратися не тільки на документи і свідчення, а й на ментальність, 
психоемоційний фон конкретних територій.  

Як висновок, слід підкреслити психоемоційну детерміно-
ваність суспільства. Аналізований нами феномен, який ось уже 
багато років призводить до психоінформаційного розколу України, 
може бути подоланий лише за рахунок системної державної полі-
тики, передусім, у галузі науки і культури. Врешті, ми маємо 
збагнути емоційну природу людських вчинків, переконатися в 
реальній сутності людини. Пам’ятаємо, що казав батько російської 
універсальної наукової думки − М. Ломоносов: «Натура тем паче 
всею удивительна, что в простоте своей многохитростна, и от 
малого числа причин произносит неисчислимые образы свойств, 
перемен и явлений»370. 

Насамкінець подаємо низку рекомендацій щодо подолання 
негативних соціальних стереотипів здійснення інтеграційних 
процесів України: 

                                                 
369 Цит. за: Наука и жизнь. − 1988. − №3. − С. 106. 
370 Цит. за: Техника молодежи. − 1981. −№7. − С. 21. 
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1. Державна політика має спиратися на ідеологію ук-
раїнського націоналізму, що її гідно репрезентували в своїх ро-
ботах М. Міхновський, Д. Донцов, частково − В. Липинський. 
Звісно, вона повинна враховувати сучасні тенденції розвитку люд-
ства (трансформація культурного націоналізму на політичний; 
створення єдиного політичного поля в Україні). 

2. Представлення українських національних цінностей має 
відбуватися на всіх рівнях − «від родини до домовини» (тобто 
протягом усього онтогенетичного циклу розвитку особистості).  

3. В царині інформаційного протистояння з Російською 
Федерацією слід запобігти ліберальним тенденціям (перефразо-
вуючи В. Леніна − «дипломированного лакейства»). В усіх містах і 
селах країни, від Львова до Луганська, мають поширюватися 
вітчизняні медіа. Бо від успіху пропаганди українськості, від конт-
ролю над нашим психоінформаційним простором буде a priori 
залежити прогрес у вихованні нових поколінь борців за Україну. 
Принагідно слід усіляко обмежувати вплив психоемоційних контр-
агентів (особливо реклами) на свідомість молоді.  

4. Пріоритетними напрямами прогресу мають стати ук-
раїнські наука та культура. Не можна миритися далі з тим, що в 
нашій державі наука фінансується в 4 рази менше, ніж у Російській 
Федерації і в 50 (!) разів менше, ніж у США (маються на увазі 
статки науковців та інвестиції в різні галузеві установи). Гідна 
уваги освіта має (в першу чергу − на рівні середньої школи) не 
лише підвищити рівень вивчення класичних дисциплін, але й таких, 
як психологія (старша школа − 10−11-ті, згодом − 11−12-ті класи), 
екологія загальна (9−10-ті кл.), екологія сімейного життя (10−11-ті кл.), 
екологія свідомості (перші курси вищих навчальних закладів). 
Радянський досвід співпраці університетів (Київ, Львів, Харків, 
Донецьк, Одеса) з академічними галузевими інститутами Росії і 
країн СНД має бути відновлений.  

5. Поступ країни в майбутнє має спиратися на історичний 
досвід України як європейської слов’янської держави. Росія по-
винна розглядатися лише як ситаутивний стратегічний партнер 
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Станіслав Кульчицький  
 

ФОРМУВАННЯ КОМПАРТІЙНОЇ ВЕРТИКАЛІ ВЛАДИ  
В УСРР ПІСЛЯ ДЕНІКІНСЬКОЇ НАВАЛИ  

(1919–1920 РР.) 
 

Після денікінської навали реставрація УСРР починалася з 
відтворення компартійної вертикалі влади. Вона швидко форму-
валася завдяки присутності в Україні мільйонної Червоної армії. 

Перебуваючи у 1920 р. в еміграції, В.Винниченко проана-
лізував причини перемоги більшовиків і поставив на перше місце 
таку: «Вони мають на меті тільки інтереси покривджених і пра-
цюючих. Хто працює, той має право на владу, на повагу, на життя. 
Всі паразити, дармоїди, всі, хто не творить цінностів життя, – не 
повинні мати місця в новому громадянстві. І як же могли оті 
покривджені, працюючі не відчувати симпатій до більшовиків, не 
вірити їм, не йти за ними? Большевики робили, діяли тільки для 
мас, і через те вони вірили тільки в маси, через те у них був запал, 
воля, прагнення, захват, ентузіазм».  

Тут схоплена головна риса більшовицької влади, що ви-
ходила на поверхню, – видимість народності. Ця риса допомагала 
завоювати довіру народних мас і сприяла залученню до лав ле-
нінської партії фанатично відданих революції людей. 

Від 1917 р. партія більшовиків перестала бути організацією 
професійних революціонерів і почала поповнюватися у зростаючих 
кількостях людьми фізичної праці, за радянською термінологією – 
трудящими. Чому ж владу, встановлену цією партією, слід на-
зивати лише видимістю народної влади? На таке запитання ви-
черпну відповідь давав все той же В.Винниченко, коли у 1920 р. 
він «захворів» комунізмом і спокусився принадними пропозиціями 
увійти до складу керівництва КП(б)У і в уряд УСРР. За місяць 
перебування у Харкові і Москві він побачив, що окремої КП(б)У не 
існує, а є тільки РКП(б) в Україні, яка проводить політику винятково 
в інтересах центру. «Основна риса цієї політики є абсолютний 
централізм як у партії, так і в усіх галузях її діяльності – економічній, 
державній, політичній, національній і т. д., – писав він у відкритому 
листі до однодумців в Європі і Америці. – Але цей централізм стоїть у 
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глибокій суперечності з програмою партії й тенденціями самої 
революції. Через те вся діяльність керуючої партії має дві сторони: 
одну – формальну, програмову, декларативну, другу – дійсну, 
реальну, не декларативну». 

Які ж наслідки політики «безоглядного, абсолютного цент-
ралізму» побачив у радянській Україні колишній лідер націо-
нальної революції? Він писав далі: «Керуюча революцією партія з 
живого, творчого організму зійшла на велику, сліпу машину, якою 
керує невелика група людей. Принципом призначення відпові-
дальних керовників партійних організацій і знехтуванням прин-
ципу виборності зроблено те, що в партії пропало чуття відпові-
дальності перед колективом, а замість його запанувала бюрокра-
тична підлеглість одного урядовця другому, вищому. Всі негативні 
риси бюрократизму цією системою введено в партію: кар’єризм, 
запобігання перед дужчим, зневаження слабшого, безконтроль-
ність, занепад ініціативності, творчості і т.д.»371. 

У тій жорстокій боротьбі, яка розгорнулася в Росії з 1917 р., 
перемога більшовиків не була випадковою. Партія нового типу з її 
централізованою побудовою, культом вождів, залізною організацій-
ною та ідеологічною дисципліною виявилася досконалим інструмен-
том завоювання політичної влади. Однак ніхто з більшовиків не за-
мислювався над зворотною стороною медалі: кожна людина неза-
лежно від свого становища в ієрархічній структурі ставала рабом по-
літичної системи. Ніхто не відчував неминучої в умовах «демо-
кратичного централізму» небезпеки зосередження влади на най-
вищому щаблі усієї партійно-радянської конструкції, яка вела до бю-
рократичного окостеніння системи. Гнівні філіпіки засновника партії 
проти бюрократизму склали цілий том, але ми не знайдемо у ньому 
розуміння глибинних причин цього потворного явища. З промови ста-
рого більшовика, одного з нечисленних у партії інтелектуалів М.Оль-
мінського на IX конференції РКП(б) у вересні 1920 р. можна поба-
чити, що той був щиро переконаний: Центральний комітет здатний 
регулювати міру демократизму і централізму у внутрішньопартій-
ному житті372. Навіть В.Винниченко у цитованому вище листі 
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зазначав, що внутрішньопартійне життя у більшовиків зміниться на 
краще, якщо абсолютний централізм замінити демократичним373. Він 
не міг збагнути, що демократизм нездатний сполучатися з центра-
лізмом, а «демократичний централізм» — такий самий оксиморон, як 
словосполучення «гарячий сніг» або «живий труп». 

У радянські часи наявність двох окремо існуючих владних 
вертикалей дозволяла приховувати державний характер правлячої 
партії. В історико-партійній літературі її ніколи не називали дер-
жавною. Державною владою вважали лише владу радянських ор-
ганів, а партія зображалася у сакральному вигляді «керівної і спря-
мовуючої сили». Насправді, однак, партія більшовиків після заво-
ювання влади розгубила властивості політичної партії. Перетво-
рюючись на владну структуру, вона розшаровувалася на дві різні за 
функціями частини. Партійні комітети всіх рівнів, поєднані з вико-
навчими комітетами рад, уособлювали радянську владу. Багато-
мільйонна членська маса відірвалася від внутрішньої номенклатурної 
партії і перетворилася на «передавальний пас» від мас до влади. 
Радянська влада завдяки «передавальним пасам» здавалася де-
мократичною і навіть цілеспрямовано виявляла в собі ознаки демок-
ратичності. Варто згадати, наприклад, вагомість «пролетарського по-
ходження» в анкетних даних функціонерів. Проте органічна пов’яза-
ність з «низами» була ознакою патерналізму, а не демократії. 

У кризовій ситуації формування радянських органів влади 
виборцями перетворювалося на фарс. Однак зазвичай парткоми 
підбирали такі кандидатури на радянські посади, які влаштовували 
виборців. Зрештою, від ефективної роботи рад залежала популяр-
ність партії в масах. 

Помиляються ті дослідники, які вважають радянські органи 
лише фасадом, за яким приховувалася реальна влада не пов’язаних 
з виборцями парткомів. Виконавчі комітети рад, у тому числі в на-
ціональних республіках, мали в своїх руках всю повноту управ-
лінської влади. Утворюючи національні радянські республіки, 
більшовики наділяли пригноблені в минулому народи цілком 
реальними владними повноваженнями. Контраст з дореволю-
ційним самодержавним або з пореволюційним білогвардійським 
режимами здавався вражаючим. Внаслідок цього перемога біль-
шовиків у громадянській війні видавалася закономірною. 

                                                 
373 Тисяча років української суспільно-політичної думки. – Т. VI. – С. 430. 



Особа у контексті часу 202 

Функціонально поєднані з радами в кожній ланці владної 
вертикалі, компартійні комітети не брали, як правило, безпо-
середньої участі в повсякденній управлінській роботі, а здійс-
нювали диктатуру. Оскільки партія будувалася на засадах «де-
мократичного централізму», диктатура керівної компартійної вер-
хівки поширювалася на всі верстви суспільного організму, на-
мертво пов’язаного з центром «передавальними пасами» – самою 
партією з її молодіжним філіалом – комсомолом, радами, проф-
спілками і т.п. Винайдений В.Леніним механізм, заснованої на силі 
влади, був найдосконалішим з усіх відомих людству. Така влада 
могла поставити перед собою завдання щодо реалізації ради-
кальних соціально-економічних перетворень. Щоб реалізувати їх, 
вона створила ефективно працюючий пропагандистський апарат і 
широко використовувала засоби примушування.  

Затверджена VIII з’їздом РКП(б) комуністична програма ви-
конувалася за допомогою диктатури, яку називали диктатурою 
пролетаріату. Більшовики не вірили у можливість класового миру 
на конституційній основі, тому що таку віру не могла в них все-
лити імперія, де законом була примхлива воля самодержця. Рево-
люціонери були переконані, що буржуазія або пролетаріат можуть 
управляти суспільством тільки на шкоду один одному, а уп-
равління мусить набувати форм диктатури. У листі до робітників і 
селян з приводу перемоги над Колчаком (серпень 1919 р.) В.Ленін 
виклав своє розуміння новітньої історії в таких словах: «Або 
диктатура буржуазії (прикрита пишними есерівськими і меншо-
вицькими фразами про народовладдя, учредилку, свободи та інше), 
або диктатура пролетаріату. Хто не навчився цього з історії всього 
ХІХ століття, той – безнадійний ідіот»374. 

Встановлюючи диктатуру, більшовики ховалися за клас, 
представниками якого вони себе виставляли. У працях вождів 
РКП(б) вираз «диктатура партії» майже не вживався. Щоправда, 
коли їх змушували на відвертість, вони не приховували суті 
справи. Виступаючи в липні 1919 р. перед широкою аудиторією, 
В.Ленін у полемічному запалі заявив: «Коли нам докоряють за дик-
татуру однієї партії і пропонують, як ви чули, єдиний соціа-
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лістичний фронт, ми говоримо: «Так, диктатура однієї партії! Ми 
на ній стоїмо і з цього ґрунту зійти не можемо!»»375.  

Диктатура партії залишалася б тільки декларацією, якби не 
реалізувалася через силовий орган з каральними функціями. Такий 
орган виник уже в грудні 1917 р. – Всеросійська надзвичайна 
комісія по боротьбі з контрреволюцією і саботажем (ВЧК) на чолі з 
Ф.Дзержинським. Органи ЧК формально підпорядковувалися ра-
дянським і компартійним органам одного з ними рівня. Реальне 
підпорядкування здійснювалося лише по чекістській вертикалі. 
Однак говорити про існування самостійної чекістської вертикалі 
влади нема підстав. Цілком підпорядковуючись компартійній вер-
тикалі лише на рівні Політбюро ЦК РКП(б), чекісти обслуговували 
специфічні потреби всього партійного апарату. У листопаді 1918 р. 
В.Ленін так оцінював місце цього силового органу в системі влади: 
«Для нас важливо, що ЧК здійснюють безпосередню диктатуру 
пролетаріату, і в цьому відношенні їх роль неоцінима»376.  

Компартійна вертикаль влади мала поширюватися на всю 
контрольовану більшовиками країну. Кремль погоджувався з пере-
тином радянської владної вертикалі кордонами між національними 
республіками і РСФРР тільки тому, що компартійна вертикаль з 
диктаторською владою гарантовано поширювалася на всю Країну 
рад. Це означало, що КП(б)У та інші національні партії, які мусили 
бути створені в кордонах відповідних радянських республік, могли 
функціонувати тільки як обласні парторганізації РСФРР. У березні 
1919 р. VIII з’їзд РКП(б) закріпив цю норму в таких виразах: 
«Необхідне існування єдиної централізованої Комуністичної партії з 
єдиним ЦК, що керує всією роботою партії в усіх частинах РСФРР. 
Усі рішення РКП та її керівних установ безумовно обов’язкові для 
всіх частин партії, незалежно від національного їх складу»377. 

Ця резолюція з’їзду влаштовувала далеко не всіх більшо-
виків, які працювали в Україні. У листопаді 1919 р. в Гомелі від-
булася нарада українських працівників партії. Під час обговорення 
національної політики Кремля в Україні Г.Лапчинський висло-
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вився за утворення самостійної КП(б)У, організаційно підпоряд-
кованої Комінтерну, а не ЦК РКП(б). Він вимагав створення в Чер-
воній армії окремих частин з бійців, мобілізованих в Україні, з 
українським командним і комісарським складом378. 

Г.Лапчинський не створював опозиційної фракції всередині 
КП(б)У. Але у нього виявилося немало однодумців, у тому числі 
серед відповідальних працівників, які після окупації України біло-
гвардійцями евакуювалися в Москву. ЦК КП(б)У після поновлення 
діяльності в Україні одразу перейшов до справи Лапчинського та його 
однодумців. На початку березня 1920 р. Політбюро ЦК КП(б)У двічі 
розглядало цю справу. Тим не менш, він встиг одержати мандат на 
ІV конференцію КП(б)У. Делегатам конференції довелося заново 
розглядати справу і вислуховувати його аргументи. Г. Лапчинський 
своїх поглядів не приховував і послався на слова В.Леніна: можна 
висловлюватися на користь повного злиття з Великоросією або ви-
магати цілковитої незалежності від Великоросії чи встановлення 
федеративного зв’язку з нею. Він якраз й обрав середню позицію 
федераліста379. Виступаючи на ІV конференції КП(б)У, Х.Раковський 
признався, що домовився з С.Косіором про недопущення Г.Лап-
чинського в Україну. «Яким способом тов. Лапчинський пробрався на 
Україну, я не знаю, – сказав він. – Тов. Рафаїл, який повинен був 
обслідувати цю справу, заявив, що член ЦК КПУ повіз його в своєму 
вагоні»380. Цей епізод показує, що центр (представлений в даному разі 
Х.Раковським) не пускав на самоплив відродження персонального 
складу КП(б)У після денікінської окупації. 

Лінія керівників РКП(б) у цьому питанні чітко висвітилася 
після телеграфного звернення членів ЦК КП(б)У С.Косіора, В.За-
тонського і Я.Яковлєва (Епштейна) з пропозицією здійснити в 
Росії мобілізацію комуністів, здатних розмовляти українською 
мовою, для використання в Україні. 28 лютого 1920 р. Політбюро 
ЦК РКП(б) ухвалило: «Пропозицію в такій формі відхилити, але 
запропонувати Секретаріату вжити всіх заходів до найбільш 

                                                 
378 Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України. 17–23 бе-

резня 1920 р. Стенограма. – К., 2003. – С.36-37. 
379 Там само. – С.175. 
380 Там само. – С.180. 



Проблеми історичної пам’яті 
                    

205 

широкого спрямування туди працівників-українців»381. Іншими 
словами, керівництво РКП(б) не бажало відмовитися від усталеної 
практики вибіркового (тобто не мобілізаційного) відрядження від-
повідальних працівників.  

ЦК КП(б)У не мав видатних політичних фігур (члена ЦК 
РКП(б) Х.Раковського слід вважати в цей період людиною центру), 
не мав і розгалуженого апарату. В міру опанування території 
України військами Червоної армії апарат ЦК РКП(б) налагоджував 
зв’язки з губерніями безпосередньо, тобто оминаючи Харків. Це не 
проходило повз увагу губернських працівників. Працівник Пол-
тавського губвиконкому П.Буценко зробив такий висновок: «Якщо 
політика ЦК РКП з національного питання не зміниться, то можна 
сказати: нам ще раз доведеться залишити Україну. Треба, щоб ЦК 
РКП визнав і дав можливість працювати ЦК КПУ!»382. 

Керівники партії мали підстави підозріло ставитися до 
більшовиків, які працювали в Україні. Справа не обмежилася вис-
тупом федералістів проти національної політики Кремля в Україні. 
Одним з епізодів відновлення компартійно-радянського апарату 
була ІV Всеукраїнська конференція КП(б)У, що працювала 17–23 
березня 1920 р. Якраз вона дала перший і єдиний у 88-річній історії 
КПРС приклад, коли на рівні республіканської партійної орга-
нізації не спрацював залізобетонний принцип «демократичного 
централізму». Делегати забалотували тези ЦК РКП(б) до ІХ з’їзду 
партії «Чергові завдання господарського будівництва», суть яких 
виклав у своїй доповіді Й.Сталін. З критикою тез, в яких об-
ґрунтовувалася необхідність мілітаризації промисловості, вис-
тупили працюючі в Україні провідні діячі опозиційної ЦК РКП(б) 
групи «демократичного централізму» – голова Харківського 
губпарткому Т.Сапронов, голова Полтавського губпарткому 
Я.Дробніс, голова Харківського губвиконкому О.Іванов, заступник 
секретаря ЦК КП(б)У Р.Фарбман (Рафаїл) та ін. Були схвалені 
тези, представлені децистами383. 

                                                 
381 Див.: Кульчицький Станіслав. Комунізм в Україні: перше десятиріччя 

(1919–1928). – К., 1996. – С.80–81. 
382 Там само. – С. 79. 
383 Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України. — 
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Протистояння делегатів, яким супроводжувалася вся робота 
ІV Всеукраїнської конференції, досягло апогею під час виборів 
нового складу ЦК КП(б)У. Коли стало зрозумілим, що реко-
мендований ЦК РКП(б) список на чолі з Х.Раковським не про-
ходить, делегати меншості покинули зал засідань. Неможливо за-
перечити національну забарвленість виступу проти диктату Крем-
ля, який стався в Харкові і сколихнув усю правлячу партію. Таку 
забарвленість надавало виступу те, що він відбувся в Україні. Але 
пояснювався цей виступ загальнопартійною ситуацією.  

Конференція закінчила свою роботу 23 березня, а вже нас-
тупного дня Політбюро ЦК РКП(б) розпустило обраний нею Цент-
ральний Комітет і призначило тимчасове бюро ЦК КП(б)У на чолі 
з С.Косіором. На ІХ з’їзді РКП(б) група децистів – делегатів від 
КП(б)У опротестувала це рішення, але з’їзд не підтримав їх. 
Одразу після з’їзду ЦК РКП(б) відкликав з України багатьох де-
цистів, прийняв рішення про перереєстрацію персонального складу 
КП(б)У і затвердив тимчасовий ЦК КП(б)У у складі 13 осіб. З 
квітня по жовтень 1920 р. в його розпорядження прибуло 1042 від-
повідальних працівників. 15 квітня в Харкові відбувся пленум тим-
часового ЦК КП(б)У, який обрав Політбюро у складі п’яти осіб – 
секретаря ЦК С.Косіора, голови ВУЦВК Г.Петровського, голови 
РНК Х.Раковського, члена Реввійськради 12-ї армії О.Шумського і 
секретаря Харківського губпарткому Я.Яковлєва384. Новоприбулі 
партпрацівники разом з тими, хто зберігав вірність центру, ґрун-
товно «прочистили» республіканську партійну організацію і від-
мовили у перереєстрації понад третині складу КП(б)У. До 1 лис-
топада чисельність членів і кандидатів у члени партії в Харківській 
міській парторганізації скоротилася з 6489 до 3300, а в Кате-
ринославській – з 840 до 440385. 

Боротьбу з інакодумцями у власній партії керівники РКП(б) 
сполучали з придушенням в Україні конкурентної більшовикам 
УКП(б). 6 лютого 1920 р. В.Ленін затвердив на Політбюро як ре-
золюцію ЦК РКП(б) написаний ним проект, в якому вимагалося 
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«визнати боротьбистів партією, яка порушує основні принципи 
комунізму своєю пропагандою поділу військових сил і підтримкою 
бандитизму»386. Суто абстрактні «принципи комунізму» вождь 
більшовиків пов’язав з конкретною ситуацією в Україні, осмис-
леною ним під кутом зору негативного досвіду попереднього 
року. У 1919 р. він погодився включити у створені більшовиками 
збройні сили селянські загони, які виникли в ході боротьби з 
австро-німецькими окупантами. В результаті Кремль одержав 
армію, настроєну в унісон з українським селянством, яке про-
тестувало проти комун, радгоспів і продрозкладки. Тепер такі 
селянські загони, які воювали уже з іншим противником – біло-
гвардійцями, він називав бандами і погоджувався поповнювати 
ними тільки ті частини Червоної армії, які дислокувалися поза 
Україною. Резолюцію, в якій ліквідацію боротьбистів вима-
галося проводити «систематично й неухильно», наступного дня 
було передано Всеукрревкому387. Всеукрревком поширив цю ди-
рективу по всіх парторганізаціях, які проводили в цей час губерн-
ські конференції, що передували ІV Всеукраїнській парткон-
ференції. Зокрема, Катеринославська губернська конференція, яка 
працювала 23–25 лютого, назвала «контрреволюційним» праг-
нення організувати самостійну Українську червону армію і зо-
бов’язалася розкривати «націоналістичну дрібнобуржуазну суть 
боротьбизму» перед широкими масами388. 

Реальний вплив боротьбистів і місцевих більшовиків в 
Україні (без тих членів партії, які перебували на обліку у 
складі Червоної армії) можна визначити простим порівнянням 
їх чисельності у березні 1920 р. В УКП(б) перебувало на цей 
час до 15 тис. зареєстрованих членів партії. Кількість місцевих 
більшовиків становила:389 

                                                 
386 Ленін В.І. Повне зібр. тв. – Т.40. – С.118. 
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Губернії 

 
Члени КП(б)У 

 
Кандидати в члени 

КП(б)У 
Київська 2 895 1 
Подільська 56 25 
Волинська - - 
Чернігівська 2 234 105 
Харківська 1 323 620 
Полтавська 662 15 
Херсонська - - 
Катеринославська 923 200 
Донецька 2 994 1 473 
По Україні 11 087 2 439 

 
Більшовики зосереджувалися, як правило, в містах південних і 

східних губерній, тоді як вплив на село здійснювали боротьбисти. 
Зрозуміло, що вплив представників обох партій на населення України 
був досить-таки відносним через їхню невелику чисельність.  

Архівні документи підтверджують перевагу боротьбистів 
над більшовиками на початку 1920 р. Зокрема, у зверненні 
інформвідділу ЦК КП(б)У від 4 березня зазначалося з приводу 
становища у Києві і губернії: «Новий губком тільки що обраний. 
Керівництво по суті очолює т. Мгеладзе, секретарем обраний 
т. Рафес. Дуже мало часу і сил, щоб встигнути реформувати 
широку роботу по губернії. Зв’язок з повітами надто слабкий. 
Сили наші надто слабкі, організації кволі, тоді як боротьбисти 
мають дуже сильний вплив, їхні організації набагато сильніші за 
наші. Звідси природне намагання нашої публіки опертися на 
них, жити з ними у мирі. Ніяких нових працівників не додалося. 
На місцях значною мірою ті ж самі працівники, що й у ми-
нулому році. Місцева публіка надто слабка та ненадійна у полі-
тичному відношенні. «Хворіє» симпатіями коли не до бороть-
бистів, то до самостійної України і самостійної партії. У самого 
губкому ще нема міцної лінії. Словом, до війни й розриву з 
боротьбистами ми ще не готові»390. 
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У довідці для членів ЦК про становище на Правобережжі, 
яку цей же орган підготував 10 березня, вказувалося: «Становище 
сумне. За виключенням Чернігівської губернії, наша партія ніде не 
встигла розгорнутися і майже ніякої роботи не проводила. Зачатки 
організацій маються тільки у містах. Боротьбисти всюди працюють 
з успіхом. Майже на всіх селянських з’їздах приймаються їхні 
резолюції. Симпатії селянства явно на їхньому боці. Навіть 
київська робітнича конференція надала їм значну більшість»391. 

Однак констатувати стан багатопартійності у заполоненій 
Червоною армією Україні можна тільки формально. Порівнювати 
сили більшовиків і боротьбистів можна лише тоді, коли пам’ятати, 
що КП(б)У була лише обласним відгалуженням РКП(б). Більшо-
вицьке керівництво тиснуло на боротьбистів, і вони не витримали 
тиску. Тим більше, що Ленін порекомендував Раковському «приру-
чити» їх керівників Г.Гринька, В.Еллана-Блакитного, П.Любченка, 
О.Шумського та ін. високими посадами в компартійно-радян-
ському апараті. 14 березня конференція УКП(б) більшістю голосів 
ухвалила самоліквідуватися і порекомендувала 15 тисячам членів 
партії вступати в КП(б)У на підставі індивідуальних заяв. 18 її 
делегатів були кооптовані до складу делегатів ІV Всеукраїнської 
конференції КП(б)У з правом вирішального голосу. В губкомах 
КП(б)У створювалися трійки (два більшовики і один боротьбист) 
для індивідуального приймання колишніх боротьбистів в партію 
більшовиків. За кілька місяців членами КП(б)У стали близько 4000 
боротьбистів, з них 554 одержали відповідальні призначення в 
парткомах губернського і повітового рівня, переважно на посади, 
пов’язані з діяльністю в сільській місцевості392. З великим за-
доволенням В.Ленін доповідав ІХ з’їзду РКП(б) 29 березня: «Ми 
цю партію перереєстрували і замість повстання боротьбистів, яке 
було неминуче, ми одержали, завдяки правильній лінії ЦК, чудово 
проведеній т. Раковським, те, що все краще, що було серед 
боротьбистів, увійшло в нашу партію під нашим контролем, з 
нашого визнання, а решта зникла з політичної сцени. Ця перемога 
варта кількох добрих битв»393. 
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Керівники РКП(б) застосували тактику «батога і пряника» й до 
Української партії лівих соціалістів-революціонерів (борбистів). За 
довідкою, наданою її секретарем М.Алексєєвим Центральному ко-
мітету КП(б)У у травні 1920 р., в цій партії налічувалося 7700 
членів394. Лідерам її пообіцяли високі посади у компартійному і ра-
дянському апаратах, якщо вони доведуть свою партію до самолік-
відації. В липні 1920 р. оргбюро ЦК РКП(б) затвердило угоду між 
ЦК КП(б)У і ЦК УПЛСР(б), згідно з якою Є.Терлецький ставав 
членом ЦК КП(б)У, а М.Алексєєв – кандидатом. 120 борбистам за-
раховувався партійний стаж в КП(б)У з моменту початку їх рево-
люційної діяльності у лавах есерівської партії. Всього в КП(б)У було 
прийнято майже тисячу колишніх борбистів395. 

Формуючи майже з нуля компартійну вертикаль влади, Кремль 
приділяв першорядну увагу створенню в Україні чекістської мережі. 
В грудні 1919 р. при Всеукрревкомі було утворено Управління над-
звичайних комісій і особливих відділів. На чолі управління став 
заступник голови Московської губЧК В.Манцев, його заступниками 
були призначені Ю.Євдокимов і К.Карлсон. Представником ВЧК у 
Правобережній Україні став В.Балицький. Незабаром у Харків, Київ, 
Одесу і Катеринослав прибула велика група відповідальних праців-
ників відомства Ф.Дзержинського, яка почала розбудовувати гу-
бернські мережі чекістів. 

25 квітня 1920 р. війська Ю.Пілсудського разом з Армією 
УНР С.Петлюри вторглися в УСРР і 6 травня захопили Київ. За 
день до цього в Харків прибув Ф.Дзержинський, призначений 
рішенням Політбюро ЦК РКП(б) на посаду начальника тилу Пів-
денно-Західного фронту. Він мав організувати боротьбу з пов-
станською армією Н.Махна, яка в цей час силами 20 тис. бійців 
почала здійснювати рейди по Лівобережній Україні. Іншим зав-
данням чекіста №1 була боротьба з національно-визвольним рухом 
у всіх його формах і проявах, починаючи від націонал-комунізму в 
лавах КП(б)У і придушення діяльності тих боротьбистів та бор-
бистів, які не побажали вступати до партії більшовиків або їх ця 
партія не побажала приймати. Через півтора місяці після прибуття 
Дзержинський написав листа Леніну. Повідомляючи, що заступ-
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ники по ВЧК і Головкомтруду скаржаться на його відсутність у 
Москві, Дзержинський запитував, коли йому дозволять повер-
нутися. Ситуацію в Україні він змальовував у таких фарбах: 
«Положение здесь внутреннее в общем идет в гору. Можно с 
уверенностью сказать, что если из Центра будут безустанно 
нажимать и посылать работников – то и Украина станет скоро 
честной, советской. В деревне устали от банд и тоскуют за твердой 
властью. Каждый честный наш работник, посылаемый в про-
винцию, находит почву, и видны уже результаты. Только этих 
работников страшно мало. Местные коммунисты какие-то не-
доноски, живут мелкими интересами. Русопятства я не замечал, да 
и жалоб не слышал. В области моей специальности – здесь обиль-
ный урожай. Вся, можно сказать, интеллигенция средняя ук-
раинская – это петлюровцы»396. 

Перереєстрація всього складу КП(б)У, яка здійснювалася в 
ситуації чекістського терору, дала свої результати. Коли у листопаді 
1920 р. зібралася V Всеукраїнська партконференція, вона слухняно 
затвердила узгоджені з центром резолюції. Тероризовані чисткою 
члени КП(б)У, яких Ф.Дзержинський назвав «недоносками», з 
підозрою дивилися на своїх нових товаришів – колишніх бороть-
бистів. Адже вони робили спроби діяти згідно з четвертим пунктом 
затвердженої VIII Всеросійською партконференцією резолюції ЦК 
РКП(б) «Про Радянську владу на Україні»: «ЦК РКП ставить в 
обов’язок всім членам партії всіма засобами сприяти усуненню всіх 
перешкод до вільного розвитку української мови і культури»397. 

Найбільш голосний конфлікт стався в Наркоматі освіти 
УСРР. У липні 1920 р. комуністична фракція наркомату у скарзі, 
адресованій ЦК КП(б)У, заявила: «Суть наших незгод зводиться до 
того, що «боротьбисти» бажають виправдати насильницьку ук-
раїнізацію школи, надавати сприяння переважно українській націо-
нальній культурі, і на перший план виставляють не класовий, а 
національний зміст освітньої роботи, звідки логічним висновком є 
природна передача апарату освіти в руки національної інтелігенції, 
а не пролетаріата»398. В небагатьох словах вийшла на поверхню 

                                                 
396 Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927. – М., 1996. – С.137. 
397 В.І.Ленін про Україну. Частина ІІ. – К., 1969. – С.359. 
398 ЦДАГО України. – Ф. 57. – Оп. 2. – Спр. 470. – Арк. 166. 
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ретельно приховувана більшовицькими вождями колізія між 
соціальним і національним у подіях, які почалися з Лютневої                   
революції. Політичні сили, які уособлювали імперський центр – від 
монархістів до більшовиків, були налаштовані зберегти Росію в її 
попередніх кордонах, тоді як сили, що народилися в національній 
периферії, бажали створити власну державність. Вожді більшо-
виків легко погоджувалися на те, щоб пригноблені народи Росії 
здобули національну державність, аби тільки вона набула радян-
ської форми, тобто залишилася під контролем Кремля. Саме через 
це їм вдалося запобігти безкомпромісній боротьбі з визвольним 
рухом національних окраїн, який теж мав вагому соціальну скла-
дову. Однак партія більшовиків складалася з людей, які наро-
дилися в імперії і мали імперську свідомість. У кожний зручний 
момент вона виявлялася словами і діями, які доводилося характе-
ризувати як великодержавний шовінізм або, висловлюючись слен-
гом Ф.Дзержинського, – русопятство.  

Завжди обережний у висловах, що стосувалися людей з його 
табору, В.Ленін під кінець життя не стримував емоцій, коли бачив, як 
важко «захистити російських інородців від навали тієї істинно руської 
людини, великороса-шовініста, по суті, негідника і насильника, яким 
є типовий російський бюрократ». Тут же він виправдовував свої 
емоції цілком тверезим політичним висновком: «Немає сумніву, що 
мізерний процент радянських і радянізованих робітників потоне в 
цьому морі шовіністичної великоруської шушвалі, як муха в мо-
лоці»399. І справді, шовіністичні спалахи послаблювали, а не зміцню-
вали той стратегічний курс на побудову держави-комуни, який упер-
ше був проголошений у «Квітневих тезах». 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
399 Ленін В.І. Повне зібр. тв. – Т.45. – С.340. 
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СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИКА 
 

Юрій Левенець 
 

ВІДТОРГНЕННЯ ВІД ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 
 

Політичні права належать до основних конституційних прав і 
свобод громадян. Загальною Декларацією прав людини визначено, що: 

• кожна людина має право брати участь в управлінні своєю 
країною безпосередньо або через вільно обраних представників; 

• кожна людина має право на рівний доступ до державної 
служби в своїй країні; 

• воля народу має бути основою влади уряду; ця воля має прояв-
лятись у періодичних і вільних виборах, які повинні проводитись при 
загальному й рівному виборчому праві шляхом таємного голосування 
або через інші форми, що забезпечують свободу голосування1. 

Залучення до політичного життя є неможливим без існу-
вання демократичних інститутів і практик. Поняття демократії в 
широкому сенсі означає свободу, рівність та ефективний контроль 
громадянами дій уряду, відповідальність уряду перед громадя-
нами, прозорість та справедливість політичних рішень, рівну 
участь громадян у політичному житті та рівний доступ до влади2. 
Демократичні інститути та практики мають бути справедливими, 
підзвітними, захищати права й основні свободи людини. Вони 
повинні сприяти визначенню бар’єрів на шляху прискореного 
людського розвитку та соціального залучення, найкращих способів 
розв’язання проблем та реалізації рішень у найбільш ефективний 
спосіб3. За відсутності демократичних інститутів і практик пос-
тають серйозні ризики щодо того, що особи, відповідальні за 
управління державними ресурсами, будуть непоінформовані про 
справжні потреби відторгнутих верств населення. 

                                                 
1 United Nations. The Universal Declaration of Human Rights. 1948. 
2 Huntington S. The Third Wave: Democratization in the Twentieth Century. 1991. 
3 United Nations Development Programme. Human Development Report 2002. 

Deepening Democracy in a Fragmented World. 
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Основними індикаторами відторгнення від політичного життя є: 
• рівень участі в суспільно-політичному житті; 
• можливість впливати на управління країною на дер-

жавному і на місцевому рівнях; 
• доступ до політичної влади. 

1. Демократичні трансформації та участь населення 
 у політичному житті 

З  часів отримання незалежності Україна пройшла через 
складний процес розбудови основ консолідованої демократії. У 
процесі переходу були ефективно демонтовані механізми коман-
дної економіки та створені ринкові інститути. Для розбудови 
основ демократичного режиму було прийнято нову Конституцію 
України та низку законів, створено демократичні інститути й 
інститути захисту прав людини, що забезпечують регулярне 
проведення виборів, повагу до прав людини, таких як свобода 
слова, свобода асоціацій, відсутність дискримінації за ознакою 
статі, раси, релігії, а також поширення толерантності та со-
ціальної гармонії. Були втілені деякі реформи у сфері держав-
ного управління, у тому числі щодо оптимізації державних 
структур. Виникло і швидко розвивається громадянське суспіль-
ство, створено незалежні ЗМІ, які почали грати важливу роль як 
система стримувань і врівноважування у частині здійснення 
політичними лідерами та державними посадовцями своїх повно-
важень. Однак наявність правових рамок і демократичних інсти-
тутів досі не забезпечує сильної та добре функціонуючої демок-
ратії в Україні. У звіті Economist Intelligence Unit «Індекс де-
мократії» зазначено, що з 28-ми країн Східної Європи у 19-ти 
спостерігається зниження індексу демократії в період між 2008 і 
2010 роками, причому найбільш значне скорочення спостері-
гається в Україні4. 

У результаті складних і взаємопов’язаних процесів в Україні 
не було повною мірою створено середовище для забезпечення прав 
і можливостей щодо участі та залучення населення, особливо враз-
ливих груп, до політичних процесів на національному й місцевому 
рівнях. Традиційні авторитарні радянські цінності та погляди на 

                                                 
4 Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2010: Democracy in Retreat. 



Суспільство і політика 
                    

215 

такі елементи демократії як відкрита політична конкуренція, під-
тримка незалежної думки, прийняття спільних рішень, тендерна рів-
ність, як і раніше, залишаються вкоріненими у сучасні практики. 

Політичні інститути, що виникли протягом перехідного 
процесу, поєднують елементи нових демократичних інститутів 
та старих радянських моделей прийняття рішень. Первинне 
бажання створити демократичні, добре функціонуючі інститути 
шляхом простого копіювання деяких перевірених і надійних за-
хідних моделей не було повністю реалізоване в Україні. Побудо-
вані формальні інститути, що за своїми основними функціями від-
повідають установам у промислово розвинених і демократичних 
державах, лише частково визначають політичні дії. 

Замість інституційного вакууму, відкритого для побудови 
будь-яких інституційних форм, реформатори зіткнулися з опором 
неформальних мереж, сформованих за радянського режиму. Такі 
мережі створили свої власні методи та процедури, а також со-
ціальні зв’язки й моделі прийняття зобов’язань. Унаслідок цього 
політична й економічна сфери залишаються невідокремленими, а 
відтак, певні групи можуть впливати на політичні процеси та про-
сувати свої економічні інтереси, що в цілому гальмує демократичні 
реформи. Повільний прогрес у напрямі досягнення адекватного 
рівня прозорості та підзвітності державної влади, зрощування по-
літики та бізнесу, слабкість верховенства права – це окремі недо-
ліки політичної системи України, що значною мірою визначаються 
інституційною спадщиною. 

Через цю інституційну спадщину процеси створення рин-
кового середовища та демократичних інститутів в Україні були 
суперечливими. Приватні інститути та контрактні відносини не 
були захищені ефективними правовими гарантіями та практично 
змінювались залежно від інтересів політичних груп, які перебували 
при владі. Ринкова свобода, непорушність права власності та прав 
людини не дотримувалися повною мірою. 

Старі інститути також впливають на політичну поведінку 
багатьох громадян. Багато цінностей радянської системи з її фак-
тичним руйнуванням не втратили своєї традиційної легітимності. 
Значна частина українців, особливо люди старшого покоління, не 
визнають ідеали демократії та вільного ринку, вони більш схильні 
поводитися відповідно до традиційних цінностей радянської 
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системи, таких як державний патерналізм, визнання домінуючої 
ролі держави в економіці, значна державна підтримка та пільги для 
правлячої еліти. У сучасній українській реальності ці непохитні 
інституційні очікування та цінності були вміло використані де-
якими політиками, які було обрані завдяки обіцянкам реалізації 
несталих та нецільових соціальних програм. Політики намагалися 
відтворити модель, за якої держава є патроном, а населення – 
колективним клієнтом: патрон розподіляє цінності серед своїх 
клієнтів і захищає їх в обмін на лояльність та підтримку. 

Політичні процеси в Україні формуються під впливом кон-
куренції економічної та політичної еліти, що обмежує мож-
ливості населення щодо участі в них. На ранніх етапах трансфор-
мацій політичний режим в Україні мав багато рис радянської 
системи та до 2004 року характеризувався як гібридна держава з 
авторитарним режимом змагання5. Це був режим, за якого де-
мократичні інститути та процеси, такі як політичні партії та ви-
бори, існували, але насправді політичні рішення приймались у про-
цесі неформальних узгоджень і домовленостей. 

Великі фінансово-промислові групи, що з’явилися наприкінці 
1990-х років, стали активними політичними гравцями. Їх боротьба за 
економічні ресурси та активи, що відбувалася за правилом «пере-
можець отримує все», унеможливила домовленість еліт, як це 
сталося у деяких пострадянських країнах та країнах Центральної 
Європи. На політичній арені спостерігалася економічна конкуренція 
потужних груп інтересів, коли активні та впливові політичні та 
фінансові гравці приєднувалися до президентського чи опози-
ційного табору. Як стверджують деякі експерти, саме витіснені 
фінансово-промислові групи та середній клас, який постраждав від 
натиску бюрократичного апарату, стали рушійною силою подій 
2004 року. Це дозволяє оцінити «помаранчеву революцію» не як 
«системний прорив», а як фазу відкритого конкурентного проти-
стояння в рамках більш широкого режимного циклу, результатом 
якого став прихід до влади опозиції6. 

Поправки до Конституції, прийняті у 2004–2005 роках, та 
зміни у складі правлячої еліти викликали зміни у механізмах здій-

                                                 
5 Carothers T. The End of Transition Paradigm. 2002. 
6 Hale H. Regime Cycles: Democracy, Autocracy and Revolution in Post-Soviet 

Eurasia. 2005. 
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снення влади. Конкурентна боротьба між політичними суб’єктами 
значно активізувалася. Вплив на засоби масової інформації з боку 
високопосадовців був послаблений і замінений гнучкою редак-
ційною політикою лобіювання інтересів власників засобів масової 
інформації, які є лідерами фінансово-промислових груп, що вико-
ристали власний контроль провідних засобів масової інформації 
для підтвердження політичної лояльності до влади і забезпечення 
економічних преференцій. 

Дуалізм виконавчої влади, що виник внаслідок поправок, вне-
сених до Конституції, негативно вплинув на механізми адміністра-
тивної координації та сприяв зміцненню політичної корупції. Ослаб-
лення вертикалі виконавчої влади та її небажання здійснювати пря-
мий тиск на опозицію з суто політичних мотивів зменшили вплив 
адміністративного чинника в ході останніх виборів. Парламентські 
вибори 2006 і 2007 років та президентські вибори 2010 року проде-
монстрували зростання змагальності виборчого процесу. 

Незважаючи на те, що відбувся деякий прогрес у сфері полі-
тичних інститутів та процесів, ступінь політичних трансформацій 
був недостатнім для розробки системи, яка б витримала вплив еко-
номічної кризи. Політична система характеризувалась домінуван-
ням конкуренції груп інтересів, корупцією та розширенням тіньо-
вої економіки. Ефективність економічної та соціальної політики 
була серйозно підірвана політичною нестабільністю та частими ви-
борами. Відсутність узгоджених дій перших осіб держави призвела 
до неспроможності прийняття необхідних рішень в Україні у вирі-
шальний момент, коли через фінансову кризу спостерігалось різке 
падіння експорту та згортання металургійного виробництва, а бан-
ки зазнали краху. Україні не вдалося провести економічні рефор-
ми, при цьому вона зіткнулася з економічно і політично складними 
газовими суперечками з Росією. 

Таким чином, суспільство пройшло через трансформацію 
економіки, соціальної структури та національної ідентичності, що 
зумовило відторгнення значної частки населення від важливих 
процесів у державі та незадоволення новими політичною та еконо-
мічною системами. Умови життя були далекими від очікувань та 
ідеалів громадян. Деякі верстви населення не змогли швидко адап-
туватися до мінливого середовища, внаслідок чого поширилось 
почуття соціальної тривоги та невпевненості. 
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Певна частка населення незадоволена ефективністю та якістю 
сучасних демократичних інститутів і політичних процесів, вважаючи 
себе відторгнутою від політичного життя. Протягом існування не-
залежності України лише 18 відсотків населення країни вважали дос-
татнім свій рівень залучення у суспільне життя. Решту – принаймні 
67,6 відсотка – можна вважати тією чи іншою мірою відторгнутими 
від участі в політичних процесах (Таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1. 
 

Розподіл населення за оцінкою власного ступеня 
пристосованості населення до сучасної життєвої ситуації (%) 

 1997 1999 2001 2003 2007 2009 
Активне залучення до но-
вого життя 

7,3 7,4 7,2 8,3 16,0 18,0 

Перебування в постійному 
пошуку себе у нинішньому 
житті 

36,3 36,6 38,0 30,5 32,5 33,6 

Відсутність бажання при-
стосовуватись до ниніш-
ньої ситуації, існування в 
очікуванні змін на краще

44,9 46,7 43,3 36,2 37,6 34,0 

Невизначеність власного 
стану 

11,5 9,3 11,5 25,0 13,9 14,4 

 

Джерело: Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка 
соціальних змін. Інститут соціології НАН України. 2009. 

 

Політичний режим, що сформувався в Україні, не сприяє 
належним чином заохоченню населення до участі у політичних 
процесах, насамперед вразливих груп населення, що призводить до 
відносно низького рівня їх участі у політичному житті. Українські 
громадяни періодично реалізують своє право на таку участь, серед 
іншого, у формі електоральної активності. Не дивлячись на те, що 
участь у голосуванні не завжди безпосередньо пов’язана із полі-
тичним вибором, значна частина респондентів (83,6 відсотка) за-
значили, що вони беруть участь у голосуванні на виборах, на від-
міну від 13,8 відсотка, які не беруть. (Таблиця 1.2). 
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Таблиця 1.2. 
Розподіл населення за участю у голосуванні на виборах (%) 

 Вік респондентів  

 15-24 25-49 50-64 65 + 
Всі 

респонденти 
Брали участь у 
голосуванні 

47,5 87,6 92,6 89,3 83,6 

Не брали участі у 
голосуванні 

39,5 11,6 6,5 9,5 13,8 

Не мають права 
голосу 

10,7 0,2 0,0 0,0 1,6 

Невизначеність 2,3 0,6 0,9 1,2 1,0 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Джерело: розраховано за даними Обстеження соціального 

відторгнення 2009 року. 
 
Населення вважає, що його інтереси та сподівання пред-

ставлені політичними силами не належним чином, а це, у свою 
чергу, підриває його довіру до політичних інститутів. Політич-
на практика та існуючі політичні інститути недостатньо мотивують 
середньостатистичного українця брати участь у політичних про-
цесах та спричинюють відторгнення громадян від процесу прий-
няття соціально значущих рішень, у тому числі й тих, що без-
посередньо стосуються їх інтересів. 

Конституція 1996 року окреслила демократичні рамки для 
розвитку життєздатного політичного суспільства. Було зафіксовано 
права і свободи людини, заборонено цензуру, визначено принцип 
зміни влади через процедуру виборів, задекларовано ряд інших де-
мократичних цінностей. Проте головною проблемою становлення 
демократії в Україні залишається невідповідність прийнятої нор-
мативно-правової бази реальним політичним відносинам. Не-
достатній рівень політичних свобод не дозволяє людям наполягати 
на політиці, яка б розшила соціальні та економічні можливості і 
зробила демократичний процес більш прозорим, а органи дер-
жавної влади більш відповідальними. Населення України не 
бачить жодного політичного суб’єкта, який захищав би пов-
ністю його інтереси (Таблиця 1.3). 
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Таблиця 1.3. 
Оцінка населенням діяльності різних політичних 
суб’єктів у сфері захисту їх інтересів, 2009 (%) 

Політичні суб’єкти Оцінка 
Президент 3,7 
Верховна Рада 1,6 
Прем’єр-міністр 5,8 
Уряд 2,6 
Засоби масової інформації 6,2 
Представники місцевої влади 3,0 
Профспілки 3,7 
Керівники підприємств 1,9 
Армія 2,2 
Правоохоронні органи 2,9 
Церква 8,3 
Діячі культури та науки 1,5 
Інші 1,0 
Ніхто з них не захищає 55,7 
Невизначеність 12,5 

 

Джерело: Українське суспільство 1992–2009. Динаміка со-
ціальних змін. Інститут соціології НАН України. 2009 

 

Низький рівень довіри до вибраних посадовців породжує 
внутрішнє переконання громадян у тому, що існуючі протиріччя в 
політичній сфері непереборні. Це призводить до подальшого 
поглиблення розриву інтересів політиків і громадян, провокує 
конфліктогенність українського суспільства. Не зважаючи на той 
факт, що близько третини населення України вважає, що вони 
можуть вплинути на політичну ситуацію, більше 60 відсотків за-
перечує таку можливість. (Таблиця 1.4). 

Таблиця 1.4. 
Розподіл населення за оцінкою свого впливу на 

політичну ситуацію (%) 
 Вік респондентів  

 15-24 25-49 50-65 65 + Всі 
респонденти 

Позитивна оцінка 26,3 29,2 34,4 34,9 30,9 
Негативна оцінка 53,2 58,9 56,2 50,9 55,9 
Невизначеність 20,5 11,9 9,4 14,2 13,2 
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Джерело: розраховано за даними Обстеження соціального 
відторгнення 2009 року. 
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Як наслідок відторгнення населення від політичної 
сфери, 88 відсотків опитаних серед молоді, до 80 відсотків 
людей середнього віку і 86 відсотків старшого віку протягом 
12 останніх місяців не брали участі ні в одному суспільно-
політичному заході7. 

Реформи політичної системи та власне політичні процеси 
поки що не забезпечили створення належної системи верхо-
венства права, що має сприяти залученню людей до політич-
ного життя. Поширення неформальних практик прийняття полі-
тичних рішень може підривати суспільну довіру до правопорядку 
та призвести до порушення законодавства. За роки незалежності 
остаточно зруйновано законослухняність населення, під сумнів 
поставлено необхідність дотримання встановлених правил і офі-
ційних норм. Значною мірою вони усвідомлюються лише особами 
старших вікових груп. Загалом населення не вважає встановлений 
порядок справедливим і не бажає дотримуватися норм. Майже 70 
відсотків опитаних вважають прийнятними нечесні вчинки заради 
вигоди8. Водночас значна частина суспільства відчуває втом-
леність від неорганізованості, жорсткої конкурентної боротьби все-
редині політикуму, бажає змін і прагне наведення порядку. Право-
порядок і рівність усіх перед законом є головним для переважної 
більшості респондентів. 

Разом з тим, як в багатьох пострадянських країнах, «поря-
док» не завжди може означати верховенство права, а відновлення 
контролю за рахунок зміцнення державних інститутів. Теза про 
те, що бізнес не має права втручатися в політику, визначає новий 
постулат сучасної бюрократичної ідеології: можна робити не те, 
що регламентується законом (наприклад впливати на політичний 
процес законними засобами), а те, що дозволено владою. Відпо-
відно, державне управління – привілей бюрократії, і бізнес не по-
винен у нього втручатися; приватний бізнес дозволений лише за 
умови його політичної лояльності та підтримки владних ініціатив. 

                                                 
7 Українське суспільство 1992 – 2009. Динаміка соціальних змін. Інститут 

соціології НАН України. 2009. 
8 Головаха Є., Паніна Н. Українське суспільство 1992 – 2008: Соціологічний 

моніторинг. 2008. 
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Такий підхід, безперечно, посилює політичне відторгнення значної 
частини представників соціально активних вікових груп і формує 
ідеологічні засади подальшого зростання бюрократичного впливу 
на суспільне життя. 

Система державного управління не має достатньої спро-
можності для виявлення та задоволення потреб населення, а 
також залучення його до громадського обговорення. Участь гро-
мадськості у процесі розробки політики використовується для до-
сягнення консенсусу, обговорення ідей, поліпшення сприйняття 
нових пропозицій, знаходження економічно-ефективних страте-
гічних рішень та підвищення прозорості процесу їх прийняття. 
Наразі галузеві міністерства мають недостатню спроможність 
проводити дослідження, розробляти ефективну політику, вико-
нувати її попередню оцінку, а також оцінювати витрати та нас-
лідки стратегічних ініціатив. 

Система державного управління не спроможна повною мі-
рою заохочувати застосування спільних підходів до розробки по-
літики, а вразливі групи населення рідко беруть участь у розробці 
державних програм, їх впровадженні та моніторингу, а також на-
данні послуг на місцевому рівні. Існує сподівання, що реформи 
системи надання адміністративних послуг та кримінальної юстиції, 
а також заходи з подолання корупції сприятимуть залученню гро-
мадськості та розширенню можливостей уразливих і відторгнутих 
груп для співпраці з системою державного управління. Започат-
кована адміністративна реформа, що спрямована на реорганізацію 
системи управління та покращення інституційної спроможності 
державних структур, може сприяти передбачуваності державних 
процесів і рішень, удосконалити механізми громадської участі. 

Недостатній доступ до публічної інформації. Не маючи 
доступу до достовірної інформації, пересічні українці, насамперед 
вразливі групи населення, не мають можливості ефективно брати 
участь у процесах прийняття рішень, що впливають на їх життя. 
Оскільки інформація – це влада, то забезпечення справедливого 
розподілу влади, необхідного для формування міцних парт-
нерських відносин та ефективної системи стримувань і врівно-
важування, вимагає, щоб інформація була доступною, актуальною 
та достовірною. 
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Реформування системи доступу до публічної інформації є 
складним завданням. Раніше в Україні діяв Закон «Про інфор-
мацію» (1992 рік), яким визнавалося право на інформацію, проте 
міжнародними організаціями він був охарактеризований як «заплу-
таний» і такий, що передбачає надмірні винятки. Нові Закони 
України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інфор-
мацію», ухвалені Верховною Радою України, набули чинності у 
травні 2011 року. Ці Закони суттєво спрощують доступ громадян 
до інформації органів влади та місцевого самоврядування, уніфі-
кують порядок акредитації журналістів, прискорюють строки отри-
мання відповідей на запити, а також спростовують обов’язок по-
годжувати інтерв’ю з посадовцями. 

Засоби масової інформації не завжди є вільними, що може об-
межити доступ до об’єктивної та неупередженої інформації. 
Доступ до інформації є основним інструментом підвищення про-
зорості й підзвітності та сприяння досягненню цілей соціального 
залучення. В умовах обмеженої свободи засобів масової інформації, 
інформація, що ними подається, може бути викривлена. Від так, вони 
не будуть виконувати свою контрольну функцію (так звану функцію 
«сторожового пса демократії»). 

За даними Freedom House 2010 року, преса в Україні є 
частково вільною9. Зокрема, зазначається, що правова база забез-
печує свободу засобів масової інформації та є однією з найпрогре-
сивніших у Східній Європі, проте рівень поваги до законів зали-
шається низьким з часів «помаранчевої революції». Журналісти 
повідомляли про факти того, що вони іноді стають жертвами 
погроз, переслідувань і нападів, а слабка й політизована система 
кримінальної юстиції країни не може їх ефективно захистити. Ос-
кільки багато великих ЗМІ належать економічним групам, подання 
інформації часто викривлюється на користь їх власників. 

Інституційно слабке громадянське суспільство не має 
достатньої спроможності для задоволення потреб уразливих 
та відторгнутих груп і захисту їх інтересів. На початку перехід-
ного періоду реформатори в Україні, як і в багатьох інших пост-
радянських державах, сповідували загальну ідею про те, що під-
тримка громадянського суспільства генеруватиме широкий спектр 

                                                 
9 Freedom House. Freedom of the Press. 2010. 
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організацій громадянського суспільства (ОГС), що братимуть участь 
у суспільному житті, зміцнюючи демократичні інститути та сприя-
ючи ринковим перетворенням. Ці сподівання виявилися завищеними, 
оскільки вони не відповідали інституційному, історичному та по-
літичному контексту пострадянського перехідного періоду. 

Розвиток сильного та динамічного громадянського сус-
пільства у довгостроковій перспективі потребує сталого функціо-
нування економічної системи. Економічна невизначеність та конф-
ронтація всередині політичної еліти протягом усього періоду неза-
лежності України гальмували процеси розбудови громадянського 
суспільства. Держава не стала провідним агентом у підтримці 
громадянського суспільства як основного компонента демокра-
тичних трансформацій в Україні, внаслідок цього воно зали-
шається слабким і погано структурованим. Крім того, також від-
сутня група сильних громадських організацій, які можуть пред-
ставляти широкі суспільні інтереси, насамперед вразливих груп 
при веденні переговорів у рамках демократичного процесу. 

З метою полегшення діалогу уряду та громадянського сус-
пільства, незважаючи на недоліки процесу розвитку останнього, 
в Україні була розроблена та запроваджена нова правова база з 
необхідними механізмами та інструментами. Це дозволило по-
силити спроможність до співпраці та конструктивного діалогу 
між інститутами державного управління та організаціями гро-
мадянського суспільства. 

Існує ряд питань, на які необхідно звернути увагу для 
підвищення ролі громадянського суспільства щодо усунення 
бар’єрів на шляху політичного та соціального залучення. Більшість 
ОГС керуються пропозиціями та враховують пріоритети й ресурси 
зовнішніх донорів, і меншою мірою – реальні потреби громад. 
Часто програми ОГС формуються їх донорами, деякі ОГС не зо-
середжуються на завданні побудови зв’язків зі своєю цільовою 
групою, а працюють лише в межах певного набору завдань, перед-
бачених донорами. У результаті довіра до громадянського сус-
пільства є досить низькою, що зменшує можливості для вразливих 
груп об’єднати свої зусилля та забезпечити, щоб їх голоси та 
проблеми були почуті завдяки діяльності ОГС. 
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Незавершений процес децентралізації не забезпечив ство-
рення ефективних механізмів участі у процесах прийняття рі-
шень на місцевому рівні. Децентралізація означає делегування зав-
дань, відповідальності, ресурсів і повноважень щодо прийняття 
рішень регіонам та місцевим органам самоврядування. Вона може 
поліпшити розподіл ресурсів та надання послуг шляхом набли-
ження осіб, які приймають рішення, та постачальників послуг до 
громадян. Децентралізація дозволяє довести потреби соціально 
відторгнутих та уразливих груп населення до відома місцевих ди-
рективних органів, водночас вона автоматично не веде до поліп-
шення результатів для незаможних та інших уразливих груп. 
Незважаючи на прогрес в процесі децентралізації, деякі недоліки 
поки що спостерігаються, а саме: 

 Обмежені повноваження місцевих органів влади та не-
узгодженість обов’язків центральних, регіональних та місцевих ор-
ганів влади; через це місцева влада не здатна повністю виконувати 
функції, передбачені Конституцією та законами України. 

 Відсутність у органів місцевого самоврядування достатніх 
повноважень щодо отримання доходів та здійснення витрат; а 
отже, вони не мають фінансових можливостей, співрозмірних з їх 
функціями. У нинішній системі майже усі податкові надходження 
мають перераховуватися безпосередньо до центрального держав-
ного казначейства, а потім деякі кошти повертаються на місцевий 
рівень. Ці великі вертикальні перерахування коштів є неефек-
тивними та викривлюють стимули10. 

 Відсутність відповідної підготовки у державних службовців 
для реагування на місцеві потреби та очікування вразливих груп 
населення. Представники державних установ часто не готові сприяти 
організованому та систематичному діалогу між зацікавленими сторо-
нами, у тому числі ОГС, громадськими групами та приватним секто-
ром, для визначення на основі широкої участі місцевих пріоритетів і 
взаємних очікувань результатів децентралізації врядування. 

2. Відторгнення окремих верств населення  
від політичного життя 

Старші покоління. Низький рівень доходів, залежність від 
державної допомоги та патерналістські погляди на державу є чин-

                                                 
10 Independent International Experts Commission. A Reform Program for a New 

President of Ukraine. Proposals for Ukraine: 2010 – Time for Reforms.2010. 
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никами, що обмежують політичне залучення людей старшого віку. 
Тяжке матеріальне становище більшості населення старшого віку 
спричиняє його прихильність до «економічного» голосування, 
перш за все, на виборах до місцевих органів влади, зокрема зав-
дяки отриманню товарів і послуг з боку політичних сил і канди-
датів на посади голів місцевої влади. Висока електоральна актив-
ність старших вікових груп істотно коригує результати виборів і 
фактично легітимізує осіб, що прийшли до влади у такий спосіб. 

Молодь. Апатія та недовіра до політичних процесів дистан-
ціює молодь від політичного залучення. Політичне відторгнення 
окремих груп молоді зумовлено ускладненим доступом до най-
необхідніших ресурсів життєзабезпечення: матеріальних, освітніх, 
соціальних, а також обмеженими можливостями участі в процесах 
державного управління й місцевого самоврядування. В Україні 
спостерігається низька електоральна активність молодіжної групи 
та незначне її представництво в різних органах державної влади 
(близько 5 відсотків). За даними Обстеження соціального від-
торгнення 2009 року, основною причиною неучасті молоді в голо-
суванні, після варіанту «не маю права голосу», є аполітичність – 
14,4 відсотка тих, хто не голосував, зовсім не цікавляться по-
літикою. Молодь вважає, що вона не має можливості використо-
вувати механізми вбудовування у соціальні мережі висококвалі-
фікованої еліти, не має доступу до ухвалення рішень, а відповідно, 
і не контролює ресурси. Це посилює їх соціальне відторгнення, 
знижує їх активність, маргіналізує або підштовхує до еміграції. 

Жінки. Відновлення старих ґендерних стереотипів, а також 
недостатня підтримка ґендерного балансу створюють перешкоди 
на шляху політичного залучення жінок. Радянська політична прак-
тика, незважаючи на її ґендерний декор, який забезпечувався через 
символічні призначення жінок, була суто патріархальною, що від-
дзеркалювалось у масовій свідомості громадян України. За роки 
незалежності в українському соціумі відбулись суттєві зміни у 
поглядах на роль жінки в політиці. 

У 2006 році набрав чинності Закон України «Про забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», що вста-
новлює організаційні та правові засади для забезпечення ґендерної 
рівності. Однак ґендерна нерівність, як і раніше, має низку проявів, 
найпоширенішим з яких є обмеження доступу до політичної влади. 



Суспільство і політика 
                    

227 

В Україні так і не сталося кардинальних зрушень щодо участі жі-
нок у діяльності органів державної влади. У Верховну Раду Ук-
раїни останнього скликання було обрано лише 34 жінки (7,5 від-
сотка). Показовими в цьому сенсі є і відсутність жінок у складі 
сформованому уряду у 2010 році. 

Низький рівень представництва українських жінок на най-
вищому політичному рівні не узгоджується з досить високими 
показниками їх участі в системі державної служби. У цілому 
жінки переважають у складі державних службовців – як керів-
ників, так і спеціалістів (відповідно, 64,8 відсотка і 79,5 відсотка 
на початок 2010 року). Проте вони становлять абсолютну більшість 
державних службовців на посадах нижчого рівня, що потребують 
нижчої кваліфікації та не передбачають значної відповідальності. 
Також жінки недостатньо представлені в органах управління місцевого 
рівня, де питома вага жінок серед депутатів не перевищує 40 відсотків. 

В Україні є багато висококваліфікованих, освічених жінок, 
зайнятих у сфері державного управління, які мають необхідний 
досвід роботи та професійні навички для того, щоб займати керівні 
посади на вищих шаблях державного управління, проте наявність 
ґендерних стереотипів суттєво заважає їх кар’єрному зростанню. 

Сільське населення. Традиційні погляди та обмежені мож-
ливості участі у політичному житті поза межами виборчого про-
цесу є перешкодами на шляху до політичного залучення сільського 
населення, яке в Україні складає 31 відсоток11. Економічна криза 
загострила традиційні для українського села проблеми – погана 
соціальна інфраструктура, безробіття, бідність та депопуляція. 

Електоральна поведінка сільського населення є доволі 
активною, що віддзеркалює поширеність традицій і стереотипів ра-
дянської епохи. Але політична участь обмежується голосуванням і 
ніяк не пов’язана з можливістю впливати на формування політич-
них рішень, включаючи місцевий рівень, контролювати дії органів 
місцевого самоврядування. Відповідно до наявної інформації, не-
формальні практики на селі більш вкорінені й сильні, ніж у місті, 
що є серйозною перешкодою для раціоналізації та модернізації по-
літичних процесів. На місцевих виборах маркером є дихотомія 
«свій – чужий», що ускладнює ротацію в політичній і адмі-
                                                 

11 Державний комітет статистики України. 
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ністративній сферах, формує стійкі неформальні групи впливу, які 
концентрують у своїх руках ресурси та вибудовують жорсткі 
патрон-клієнтські відносини з сільським населенням. 

Маргінальні групи. Наявність укорінених суспільних сте-
реотипів та обмеженість механізмів сприяння участі у суспільному 
житті створюють перешкоди для політичного залучення мар-
гінальних груп населення, які охоплюють осіб без постійного місця 
проживання (бездомних), нелегальних іммігрантів, колишніх ув’яз-
нених тощо. За відсутності документів (58 відсотків дітей та мо-
лоді, які живуть на вулиці, по досягненню 16-річного віку не 
мають паспорту) та реєстрації, вони не мають можливості отри-
мати освіту, легально працевлаштуватися, вирішити житлові пи-
тання, отримати легально доходи, соціальну допомогу, медичні та 
соціальні послуги, реалізацію політичних прав. Наслідком цього є 
поширеність апатії та втрата бажання відстоювати свої права. 

 

Прояви відторгнення бездомних  
від суспільно-політичного життя 

«У суспільстві ми ізгої, сміття. Зрозуміло, що більше я не 
відчуваю себе частиною суспільства... відчуваю себе частиною 
суспільства лише в центрі реінтеграції бездомних, а так вважаю, 
що суспільства в нашій країні немає» (Олександр, м. Суми). 

«До нас ставляться як до собак. Якщо у тебе немає жодного 
документа, ти вже нікому не потрібен. А ви вважаєте, можливо не 
страждати, якщо тебе ніхто не сприймає за людину? А з іншого боку – 
чому я маю страждати? Знайшов місце, де можна переночувати, 
шматок хліба, і живи – не хочу. Чим ми гірші за інших? Такі ж люди, як 
і всі, на двох ногах ходимо»  

(Олександр, м. Одеса). 
 
Наразі немає механізмів, які б забезпечували участь імміг-

рантів у політичному житті країни. Більшість іммігрантів поки-
нули свою батьківщину в надії знайти краще життя в Україні. 

За даними Міністерства внутрішніх справ України, чисель-
ність іноземних громадян становить 279 тис. осіб, тим часом як чи-
сельність нелегальних іммігрантів, за оцінками експертів, сягає 
700-800 тис. осіб. Іммігранти селяться в ареалах великих міст, пе-
реважно на півдні та сході України й навколо Києва. 
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Ці групи населення стикаються з проблемою врегулювання 
свого правового статусу, отримання доступу до багатьох соціальних 
програм та послуг. Іммігранти мають пройти через складні процедури 
підготовки й оформлення документів і отримання різних дозволів. На 
додаток до бюрократичних складнощів, для отримання необхідних 
документів їм інколи доводиться стикатись з корупцією, особливо 
серед співробітників правоохоронних органів. Біженці, наприклад, не 
можуть отримати гідну роботу, зареєструватись як безробітні й не 
мають доступу до безкоштовних послуг освіти, бо не мають про-
писки. Також неможливо легалізувати дипломи мігрантів з універ-
ситетів інших країн і підтвердити їх кваліфікацію, оскільки в Україні 
поки що відсутній відповідний механізм. 

Українське законодавство передбачає захист іммігрантів від 
відторгнення від політичного життя та кримінальне переслідування 
за прояви ксенофобії та расизму. За роки незалежності прийнято 
ряд правових документів, спрямованих на мінімізацію прямих чин-
ників відторгнення мігрантів. В Конституції України закріплено 
гарантії іноземцям і особам без громадянства, які перебувають в 
Україні на легальних підставах, на рівні гарантій для громадян Ук-
раїни за винятком випадків, установлених Конституцією, законами 
чи міжнародними договорами України. У 2001 році ухвалено Закон 
України «Про правовий статус іноземців», де визначено права 
мігрантів у сфері майнових прав, закріплено право на освіту, свободу 
совісті, свободу пересування та гарантії особистих прав. Згідно з цим 
Законом іноземці мають право брати участь в легальних об’єднаннях 
громадян, за винятком політичних партій, тобто особи, які не є 
громадянами України (громадяни інших країн або особи без гро-
мадянства), не мають права обирати та бути обраними в органи 
державної влади, брати участь у референдумах12. 

Незважаючи на доволі розвинену законодавчу базу, процес 
політичного залучення іммігрантів відбувається вкрай повільно і 
                                                 

12 У 2002 році Україна приєдналася до Конвенції про статус біженців (1951 
року) і Протоколу про статус біженців (1967 року). Україною ратифіковано 
Декларацію ЮНЕСКО про раси та расові забобони (1978 рік), Декларацію 
ЮНЕСКО принципів терпимості (1995 рік), Європейську соціальну хартію (1996 
рік), Європейську конвенцію про громадянство (1997 рік) та Рамкову конвенцію 
про захист прав національних меншин (1998 рік). У 2010 році Україна підписала 
договір з ЄС про реадмісію. 
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суперечливо. Місцеве населення не завжди психологічно готове до 
появи значних анклавів іммігрантів, що провокує випадки між-
етнічної напруженості, ксенофобії та расизму. Засоби масової 
інформації також формують негативне суспільне сприйняття, зо-
середжуючи увагу насамперед на злочинній діяльності іммігрантів. 
Саме тому в Україні працюють чинники відносного політичного 
відторгнення, пов’язані з міфами масової свідомості, конкуренцією 
на ринку праці і неформальними практиками. Зокрема, близько 50 
відсотків населення знає про факти недружнього ставлення з боку 
місцевого населення, 25 відсотків були свідками подібного став-
лення13. До того ж іноземці стикаються з проявами агресивності з 
боку міліції (19 відсотків респондентів назвали ставлення міліції 
до мігрантів негативним)14. 

 
Прояви відторгнення іммігрантів  
від суспільно-політичного життя 

 «Усе упирається в документи. Щоб мати можливість реалізо-
вувати свої права в Україні повною мірою, треба бути громадянином 
України, а якщо ти не громадянин України, то ти ніяких прав не маєш, 
ти абсолютно безправний. Допомогу ти можеш отримати лише від 
своєї родини (вірмени)... Проблема в тому, що ми не можемо зараз 
отримати українське громадянство. Для цього нам треба прожити тут 
офіційно п’ять років. Для того, щоб швидше отримати громадянство, 
треба або офіційно працевлаштуватися, що неможливо, або одружи-
тися на українці. Ми не можемо офіційно прописатися»         

 (Самвел, гр. Вірменії, м. Житомир). 
 

Висновки 
Інклюзивне суспільство надає кожному громадянину мож-

ливість бути почутим. Ефективне залучення до політичного життя 
забезпечується через складні механізми, процеси та практики, за 
допомогою яких окремі громадяни та групи населення вислов-
люють інтереси та реалізують свої права і обов’язки. 

                                                 
13 Алмаши М. Актуально: толерантность. 2008. 
14 Непочуті голоси – проблеми імміграції прав і свобод людини в Україні. 

Східноєвропейський інститут розвитку. 2008. 
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Співіснування нових демократичних та елементів старих ра-
дянських інститутів призводить до низького рівня прозорості та 
підзвітності державної влади, відсутності належного розділення 
політики та державного управління, недотримання принципу вер-
ховенства права. Як результат, політична та економічна сфери за-
лишаються нерозділеними, тому деякі групи впливають на полі-
тичні процеси та просувають свої економічні інтереси, що в цілому 
гальмує демократичні реформи. Старі інститути також впливають 
на політичну поведінку багатьох громадян. 

Існуючі політичні інститути та практики недостатньо сприяють 
розширенню можливості пересічного українця брати участь у полі-
тичних процесах і спричиняють відторгнення громадян від процесу 
прийняття соціально значущих рішень, у тому числі тих, що безпо-
середньо їх стосуються. Більше половини українського населення не 
відчуває власного впливу на політичну ситуацію, тобто громадяни не 
вірять, що їх голос або дії мають значення. Система державного 
управління неспроможна повною мірою заохочувати залучення ураз-
ливих груп до розробки політики. Вони рідко беруть участь у сферах 
державної діяльності, у тому числі у розробці політики, впровадженні 
та моніторингу програм, наданні послуг на місцевому рівні. 

Засоби масової інформації не завжди є вільними, що об-
межує доступ до правдивої та неупередженої інформації, зменшу-
ючи прозорість політичних процесів. Відсутність групи сильних 
громадських організацій обмежує можливість представлення ши-
роких суспільних інтересів, особливо вразливих груп населення у 
рамках демократичного процесу. Незавершеність децентралізації 
також заважає створенню ефективних механізмів участі у процесах 
прийняття рішень на місцевому рівні. 

Існують бар’єри для участі певних груп населення у полі-
тичному житті. Низький рівень доходів, залежність від державної 
допомоги та патерналістські погляди на державу є тими чинни-
ками, що обмежують політичне залучення людей старшого віку. 
Апатія та недовіра до політичних процесів спричинюють дистан-
ціювання молоді від політичного залучення. Відновлення старих 
ґендерних стереотипів, а також слабка підтримка ґендерного ба-
лансу створюють перешкоди на шляху політичного залучення 
жінок. Традиційні погляди та обмежені можливості політичного 



Особа у контексті часу 232 

залучення поза цариною виборчого процесу є перешкодами для 
сільського населення. Наявність стійких суспільних стереотипів та 
обмежених механізмів сприяння участі у суспільному житті 
маргінальних груп населення (бездомних, нелегальних іммігрантів, 
колишніх ув’язнених тощо) створюють перешкоди для їх політич-
ного залучення. Іммігранти стикаються з проблемою врегулювання 
свого правового статусу, що не дозволяє їм отримати доступ до 
багатьох соціальних програм та послуг. 
 
 

Олександр Майборода 
 

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА  
У ПРОЯВАХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЇЇ СКЛАДНИКІВ: 

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 
 

Заявлена нами тема потребує попередньої визначеності з 
двома питаннями – про зміст поняття «політична система» і про 
зміст поняття «властивість» у застосуванні до складових полі-
тичної системи. 

Як і більшість понять політичної науки поняття «політична 
система» не має загальноприйнятого визначення. У літературі 
можна зустріти формулювання цього поняття у вузькому і широ-
кому значенні. У першому випадку вона розуміється як сукупність 
інститутів, у рамках якої точиться політичне життя суспільства і 
здійснюється політична державна влада15. У широкому значенні 
політична система розуміється як інтегрована сукупність політич-
ної влади, суб’єктів, політичної організації, але також і політичних 
відносин та політичної культури суспільства16. З цим визначенням 
суголосне розуміння політичної системи як сукупності не лише 
державних органів, політичних партій і організацій, загалом полі-
тичних інститутів, а також і політичних поглядів і політичних від-
                                                 

15 Политическая система//Данилин В.М. Современный политический словарь. – 
М., 2000. – С 657. 

16 Політична система суспільства//Політологічний енциклопедичний словник. – 
2-вид., доп. і перероб. – К., 2004. – С. 511. 
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носин, у т.ч. правлячих сил та класів17. Політичну систему 
визначають також як сукупність державних і недержавних полі-
тичних інститутів, які виражають політичні інтереси різних со-
ціальних груп і забезпечують їхню участь у прийнятті політичних рі-
шень державою. Складовою частиною політичної системи, яка забез-
печує її функціонування, вважаються також правові, політичні норми 
і традиції18. Щоправда, у цьому випадку розрізняють поняття 
«частина системи» і «структурний елемент системи» і останні 
розуміються в інституціональному сенсі – держава, політичні партії, 
політичні рухи, а також з певною умовністю громадські організації, 
якщо вони втручаються у політичний процес або у процес прийняття 
політичних рішень (наприклад, профспілки). В інших випадках норми 
права, моралі, звичаї, традиції вважають регулятивною підсистемою, 
а політичну свідомість і політичну культуру – духовно-ідеологічною 
підсистемою політичної системи і відносять обидві ці підсистеми до 
структури політичної системи як її складові елементи19. Аналогічним 
чином політична система визначається як сукупність державних і 
суспільно-політичних організацій та об’єднань, але також і правових і 
політичних норм, принципів організацій і здійснення політичної 
влади у суспільстві20. 

В окремих випадках уникають змішування в одному виз-
наченні інституційної і регулятивної сторони функціонування 
політичної системи і пропонують два окремі її визначення – і як 
сукупність норм, які встановлюють конституційно-правовий ста-
тус держави, політичних партій, громадських та релігійних орга-
нізацій і регулюють взаємовідносини між ними, і як сукупність 
цих інституцій у їх взаємозв’язках21. 

                                                 
17 Политические системы общества//Халипов В.Ф. Энциклопедия власти. – М., 

2005. – С. 605. 
18 Политическая система общества [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nterlaw.dax.ru/student/15/j8/htm. 
19 Політична система [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/ wiki]. 
20 Политическая система [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dvo.sun.ru/ libr/sotciolo/053apan/3.htm]. 
21 Политическая система общества [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://dic.akademic.ru/dis_economic_law/11132]. 
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Зрештою, навіть у навчальній літературі можна зустріти 
два паралельні визначення політичних систем – і як сукупність 
державних і недержавних соціальних інститутів, і, повторюючи 
Д.Істона, Г.Алмонда і Д.Пауела, як сукупність взаємодіючих 
підсистем – комунікативної, нормативно-регулятивної, ідеоло-
гічної та культурної22. 

Нагадаємо, що один з основних, хоча й не обов’язковий, 
критерій системи – її телеономічність, тобто цілепокладання, ціле-
спрямованість та певні норми (правила, вимоги) взаємодії між цими 
елементами – взаємодії, підпорядкованої цій теленомічності. Якщо 
нормативність взаємодії елементів визнавати структурним елементом 
системи чи її підсистемою, то в такому разі, виходячи з того, що цим 
нормам (правилам) підпорядковане функціонування системи, норма-
тивність системи слід визнати керуючим елементом у ній. Розуміючи, 
що не на часі порушувати питання про правомірність віднесення нор-
мативності до структурності, зверну увагу на наступне. 

У всіх підходах до розуміння політичної системи від-
значається особлива роль насамперед держави як сукупності інсти-
туцій, у чиїх руках зосереджена політична влада. Тобто, говорячи 
про зв’язок між нормативністю та інституціональністю політичної 
системи, слід погодитися з її визначенням як комплексу полі-
тичних інститутів, організацій і відносин між ними, який регу-
люється політичними і правовими нормами, традиціями, звичаями 
і який функціонує на основі політичних інтересів, ідей, концепцій, 
теорій, поглядів, емоцій, пошуків23. 

Якщо виходити з інституційного розуміння система, тоді слід 
погодитися, що вирішальне місце у ній займає держава як єдина 
повновладна організація, яка є концентрованим вираженням і вті-
ленням суспільства, його офіційним представником, органом, який 
визначає напрями його розвитку і має можливості впливати на пове-
дінку інших елементів системи тим, що володіє монопольним правом 
на встановлення нормативних засад її функціонування. 

                                                 
22 Політологія: Навч. посібник/За ред. Б.Л.Дем’яненка. – 3-тє вид., допов. і 

уточ. – К., 2008. – С. 136. 
23 Теория политической системы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nicbar.narad.ru/tp_06.htm]. 
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Виходячи з інституціонального розуміння структури полі-
тичної системи, питання про властивості її складників має стосу-
ватися насамперед властивостей державних інституцій, політичних 
партій та рухів, громадських рухів, судових органів, від яких 
залежить дотримання елементами системи встановлених норм і 
правил взаємодії між собою. 

У зв’язку із сказаним необхідно встановити також межі поняття 
«властивість», що може розумітися і як відмітна особливість, харак-
терна ознака об’єкта, тобто його специфічність24, і як прояв його 
якості25. Це означає, що наявність властивості зумовлена і визна-
чається якістю об’єкта. Крім того, що також важливе для розгляду 
порушеної теми, властивість об’єкта має розглядатися у зв’язках і 
взаємовідносинах з іншими об’єктами, що входять до системи. 

До політичної системи повною мірою має бути віднесено 
постулат, що її властивість не зводиться до механічної суми влас-
тивостей її елементів, інакше довелося б відмовитися від сприй-
няття політичної системи як цілісності. Властивість політичної 
системи як цілісності проявляється у її взаємодії зі своїм зовнішнім 
середовищем, яким є суспільство. Специфічність їхньої взаємодії 
полягає у тому, що політична система, покликана забезпечувати 
стабільність життя суспільства, а тому виступати його організу-
ючим і спрямовуючим елементом, перебуває не у відстороненому, 
а в органічному зв’язку з ним. Органічність проявляється тим, що 
суспільство або створює ті інституції, які у сукупності складають 
політичну систему, насамперед інституції державної влади, або 
погоджуються на їхню керуючу функцію. Але і в другому випадку, 
у випадку самонародження влади, вона майже завжди, а в ни-
нішньому українському випадку беззастережно, утворюється із 
субстанції самого суспільства, а тому несе на собі його якісні 
характеристики. І це тим більше стосується властивостей інших 
елементів політичної системи – політичних партій, організацій, 
рухів, органів правопорядку. 

Складність і неоднозначність діалектики взаємовідносин між 
політичною системою і навколишнім суспільством полягає у супе-
речливості цієї взаємодії. З одного боку, політична система 

                                                 
24 Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. – С. 95. 
25 Философский энциклопедический словарь. – М., 1997. – С. 407, 207. 
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покликана керувати суспільством, а з другого боку, вона суспіль-
ством утворюється. Політична система утворюється суспільством, 
є водночас самокерованою і як така може вважати себе вільною від 
керування з боку суспільства. Отже, якісна властивість кожного з 
елементів системи може з правом вважатися відображенням якіс-
ної властивості всього суспільства, але у своїй еволюції є доволі 
самостійною, тобто, може вважати себе до певної міри вільною від 
сигналів, тобто вимог, що йдуть від суспільного середовища. 

У суспільства залишається надійний та ефективний важіль 
впливу на політичну систему – встановлення сутності, змісту та 
параметрів нормативних засад її функціонування. Власне, і сама 
сукупність елементів має право називатися системою, коли усі еле-
менти функціонують за певними правилами і діють телеономічно, 
в напрямі спільної мети. Вище відзначалося, що інколи систему, 
власне, і розуміють як зібрання правил поведінки її елементів. 
У такому разі якісний стан системи має визначатися якістю правил 
поведінки, встановлених для її елементів. Однак, не применшуючи 
значення якості нормативної сторони системи, треба мати на увазі, 
що перебільшення цього значення, а тим більше віднесення 
нормативності до структурних елементів системи, може суттєво 
зашкодити самоорганізаційній здатності системи до досягнення 
такої якісної властивості, яка має бути більшою або вищою за суму 
властивостей її елементів. 

Якщо нормативність визнати сутністю політичної системи, 
то логіка вимагає визнати її керуючим елементом системи. В тако-
му разі кожен з інших елементів отримує право увільняти себе від 
турботи про власну якісну властивість, виправдовуючи свою пове-
дінку нормативними параметрами. Саме у такому сенсі завжди 
лунали виправдання антисуспільної поведінки різних державних 
інституцій (мовляв, «такою є система»), маючи на увазі підпоряд-
кованість своїх дій не власному рішенню, а тільки встановленим 
писаним або неписаним правилам. У результаті, самоорганізація 
системи обмежується постійним оновленням її нормативної сто-
рони, залишаючи у тіні якісні властивості самих елементів. 

Політичне життя в Україні останніх двадцяти років являє 
собою наочну ілюстрацію такого стану політичної системи. Дер-
жавні інституції, наділені владою, у т.ч. щодо встановлення правил 
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поведінки у системі, закріплених Конституцією і законами, зайняті 
постійним переглядом цих правил. Причому перегляд здійс-
нюється не в цілях забезпечення телеономічності, цілепокладання 
системи, а з метою збереження свого найвищого ієрархічного ста-
тусу. Тим самим політична система скеровується не в бік вико-
нання своєї головної функції – забезпечення стабільності сус-
пільства, а в бік самозбереження у наявному стані, бо закріплення 
такого стану системи є водночас і збереженням за владою її ви-
щого ієрархічного становища. 

За роки, відколи в українському суспільстві почала форму-
ватися власна політична система, відбувалися постійні зусилля 
влади щодо зміни її нормативного змісту. Найбільш виразні симп-
томи цього – незавершеність конституційного процесу і постійні 
перегляди виборчого законодавства. Усі політичні суб’єкти, які 
уособлювали владу, демонстрували зацікавленість не у насиченні її 
внутрішнього середовища більш якісним людським матеріалом, а 
максимальним убезпеченням себе від дії інших елементів системи, 
тобто політичних суб’єктів. Самі ж інституції влади демонструють 
бажання функціонувати на тих засадах, які є для них звичними ще 
з радянських часів. Мається на увазі, що сигнали, які йдуть із 
зовнішнього середовища, із суспільства, цікавлять владні інсти-
туції переважно в плані придатності отриманої інформації для 
маніпулювання громадською думкою. 

Сама державна влада в інституціональному сенсі сукупності 
різних елементів (інституцій) є, по суті, не неділимим системним 
елементом, а підсистемою політичної системи. У цій підсистемі 
поведінка її елементів також далека від телеономічної властивості. 
Влада в цілому, як уже зазначено, більшою мірою опікується нор-
мативністю політичної системи, ніж самовдосконаленням. Пріори-
тет нормативності мусив би надати інституціям, відповідальним за 
правила взаємодії у політичній системі, окремого статусу в ієрархії – 
такого статусу, який увільнив би їх від домінування з боку інших 
інституцій. В реальності інституції, покликані контролювати по-
рядок у системі, стали повністю залежними від інших владних 
суб’єктів і стали виконавцями їхніх замовлень, у першу чергу 
збереження влади в руках тих політичних сил, які нею володіють. 
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Політична система належить до динамічних гнучких систем, 
а тому періодичні зміни у правилах взаємодії між її елементами 
мають вважатися корисними для її функціонування. Однак підпо-
рядкованість цих змін завданням консервації тієї або іншої 
людської субстанції в інституціях влади, замість динамічної рівно-
ваги (гомеостазу) системи, продукує її закостеніння. У такому 
стані політична система втрачає здатність до так званого ауто-
пойєзиса, який розуміється як здатність системи самій віднаходити 
нові операції для самозбереження і саморозвитку. Без цієї здат-
ності система припиняє саморозвиток, застигає у певній формі і 
прямує до так званої еквіфінальності, тобто кінцевої точки свого 
функціонування. У цій точці суспільство, аби не залишитися без 
політичної системи як свого регулюючого елементу, змушене тво-
рити нову політичну систему. 

Припинення владною підсистемою саморозвитку своїх якіс-
них властивостей, пошук нею засобів самозбереження у постійних 
змінах структури політичної системи та її нормативної організації 
стимулює в ній індиферентність до так званих сигналів на вході, 
тобто до вимог, запитів, пропозицій, що йдуть від суспільного 
середовища. Свої взаємозв’язки із зовнішнім середовищем полі-
тична система починає обмежувати нав’язуванням йому своїх рі-
шень, не особливо опікуючись його реакцією на них. Така пове-
дінка політичної системи уособлюється поведінкою її домінуючого 
елементу – влади. Але цей елемент не єдиний, хто взаємодіє із 
суспільним середовищем у форматі «вхід» і «вихід». Поруч з вла-
дою діють опозиційні політичні сили, які надсилають до суспіль-
ства сигнали, якими стимулюють його на переорганізацію полі-
тичної системи. Владний елемент реагує на це спробами обмежити 
функціональні можливості інших елементів, послабити їхній по-
тенціал або навіть витіснити їх із внутрішнього середовища сис-
теми. Придушення опозиційних політичних сил зводить до міні-
муму взаємодію системи із середовищем або взагалі припиняє її. 
Політична система залишається сама у собі і доходить до стану 
ентропії – невпорядкованості і хаосу. Єдиним запобіжником ентропії 
вважається так звана негентропія, або стан рухливої рівноваги. Але 
він можливий тільки за умови постійного обміну вхідними і ви-
хідними сигналами між політичною системою і суспільством. 
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Про ту негативну роль у взаємодії між суспільством і політичною 
системою, яку відіграє увільнення складових елементів останньої від 
вдосконалення своїх якісних властивостей, йшлося вище. 

У застосуванні вищесказаного до української ситуації можна 
відзначити такі прояви якісних властивостей політичної системи та 
її поведінки: 

1. Внаслідок свого субстанційного наповнення кадровим 
матеріалом радянського виготовлення та його клонами домі-
нуючий елемент політичної системи – державна влада внаслідок 
суб’єктивно притаманної її представникам традиції вважати себе 
елітою у первісному ( «племінному») значенні цього терміна не 
виявляє ознак готовності до інтелектуального, духовного, профе-
сійного самовдосконалення. У своїй поведінці щодо інших еле-
ментів системи – партій, рухів, організацій – вона покладається 
насамперед на залякування, юридичний або психологічний тиск, 
політичний прозелітизм засобами вульгарного підкупу. Влада в 
усіх іпостасях виявляла політичний нарцисизм, намагаючись про-
демонструвати свою перевагу над опонуючими їй елементами сис-
теми не своїми якісними перевагами над ними, а приниженням їх. 
Найбільш пам’ятні зразки такої поведінки – дискредитація націо-
нал-демократичного руху та незалежних неурядових організацій, 
силова реакція на протестні акції, судові процеси наших днів, 
намагання взяти повний контроль над ЗМІ. 

2. Політична опозиційність в Україні не виступає чинником 
самовдосконалення елементів політичної системи. Поведінка ко-
лишніх опозиціонерів, коли вони здобувають владу, практично ні-
чим не відрізняється від їхніх попередників. Методи, прийоми, 
етика політичної боротьби усіх політичних суб’єктів є доволі схо-
жими, а у ключових моментах майже тотожними. 

3. Важливість вдосконалення якісних властивостей елементів 
політичної системи не означає заперечення важливості вдоскона-
лення її нормативної організації. Беззастережне підкорення пра-
вилам поведінки у системі може, зі свого боку, ставити її елементи 
у стан неминучості щодо свого саморозвитку. Однак нормативна 
основа політичної системи може виконувати таку стимулюючу 
функцію тільки за умови самостійного функціонування у системі 
тих елементів, які відповідають за правила поведінки всередині неї. 
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В цьому відношенні відповідні інституції в Україні як з виму-
шеності, так і з добровільних мотивів стали слухняним знаряддям в 
руках влади. Вимушеність випливає з їхньої залежності від бюд-
жету, який формується та імплементується іншими владними 
інституціями, а добровільність – із процедури їх субстанційного 
наповнення, в якому вагому роль відіграють та самі інституції.  

Постає питання – чи зможуть інституції, призначені контро-
лювати дотримання усіма елементами системи нормативних вимог, 
виконувати своє призначення, якщо вони структурно будуть на-
лежати до владної підсистеми, або їм має бути надано повністю 
окреме місце у структурі політичної системи? Варто нагадати, що 
характер поведінки системи значною мірою визначається струк-
турним розташуванням її елементів, у т.ч. їхнім ієрархічним 
взаємопідпорядкуванням. 

4. Необхідно визначитися із балансом пріоритетів між 
вдосконаленням якісних властивостей елементів політичної сис-
теми та вдосконаленням її нормативності. Критерієм самовдоско-
налення елементів політичної системи – як владних, так і опози-
ційних – має вважатися, крім кадрового оновлення, здатність пода-
вати у зовнішнє середовище сигнали щодо його перспективного 
розвитку. Власне, необхідність робити ці сигнали переконливими 
для суспільства, мобілізуючими його, має стимулювати і вдоско-
налення внутрішнього середовища влади, в якому ці сигнали на-
роджуються. З другого боку, зміни у нормативній стороні полі-
тичної системи можуть вважатися такими, що підвищують її якісні 
властивості і забезпечують її динамічну рівновагу, коли ці зміни 
підпорядковані завданням з реалізації поданих регулюючим еле-
ментом сигналів щодо розвитку суспільства. 
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Фелікс Рудич  
 

ОСНОВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ:  

СПРОБА ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

Як незалежна держава, Україна вступила в своє третє десяти-
ліття. Минулий період характеризується як позитивними, так і нега-
тивними процесами. Останні не додають оптимізму її громадянам.  

У пропонованій статті йдеться про основний напрям, три-
валу довгочасну тенденцію розвитку українського суспільства в 
умовах модернізації. 

У цьому контексті гостро постає питання, чи буде Україна у 
найближчі роки розвиватися шляхом якісних модернізаційних 
змін, суспільної відмови від механічного нагромадження багатства, 
від суто кількісного зростання на користь інтенсивного розвитку за 
рахунок зміни якості, впровадження інноваційних технологій. 
Лише в цьому випадку країна розвиватиметься як цілісність, у ній 
можна буде нормально жити не тільки групі «обраних», а й 
«пересічним» громадянам. 

Президентські вибори 2010 року (7 лютого 2010 року Віктор 
Янукович був обраний Президентом України), наступні зміни в полі-
тичному житті України поклали кінець руйнівному правлінню націо-
нал-радикалів. Після тривалого часу топтання на місці до влади при-
йшла команда реформаторів. З’явилася надія на зміну на краще. 
З прийняттям Основ внутрішньої і зовнішньої політики на законо-
давчому рівні визначені головні напрями політичного курсу України. 

У практичній діяльності політичні сили, які прийшли до 
влади, зіткнулися з величезними труднощами, масштаби і серйоз-
ність яких, судячи з усього, перед здобуттям важелів державного 
управління усвідомлювалися не повною мірою. Дезорганізована 
економіка, спустошена казна, зубожіння величезної кількості насе-
лення роблять усе більш проблематичним у короткий термін змі-
нити на краще становище в країні, життя людей. «Регіонали ви-
будували залізобетонну вертикаль влади, але анонсованого еко-
номічного дива поки не видно і українцям уже не говорять про 
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«покращення життя вже сьогодні» … Є лише один шлях до еко-
номічного зростання – тяжка, наполеглива праця»26  

У кінці листопада 2010 р. відбулися масові протести під-
приємців проти проекту Податкового кодексу, а пізніше – чор-
нобильців та афганців щодо зміни пільг. Влада вимушена йти на 
поступки. Неоднозначно сприймається населенням введення 
пенсійної реформи. Арештовано Юрія Луценка, порушені кри-
мінальні справи проти Юлії Тимошенко, які закінчилися її ув’яз-
ненням. США та ЄС роблять ряд різких заяв відносно стану де-
мократії в Україні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель: «в Ук-
раїні і Білорусі люди все ще страждають від диктатури і ре-
пресій»27. Не відбулася зустріч глав десяти європейських країн 
в Ялті 11–12 травня цього року. Виникли проблеми в пере-
говорах з Росією стосовно входження до Митного союзу Росії, 
Білорусі, Казахстану та з газових питань. 

Перед новим Президентом України на весь зріст постало зав-
дання подальшого зміцнення незалежності держави, збереження 
стабільності і міжнаціональної згоди, протистояння спробам роз-
колоти країну за ідеологічними і національними відзнаками, без-
відкладного вирішення питань внутрішньої і зовнішньої політики. 
Зокрема, дати відповіді на сучасні виклики, які постали перед 
владою і є необхідними передумовами утвердження її як єдиної су-
веренної держави. 

Перший. Становлення ефективно діючих владних структур. 
Нагальною потребою на сучасному етапі є сильна демократична 
влада. Вона має ґрунтуватися на довірі народу, його активній 
участі у здійсненні державної політики. Для здобуття такої довіри, 
поряд з багатьма іншими передумовами, вирішальними є етично 
вмотивовані дії владних структур, лідерів держави, політичної 
еліти. Остаточний вихід з глибокої економічної кризи, в якій і досі 
перебуває країна, можливий лише на шляху поглиблення демок-
ратії, активного використання матеріального та інтелектуального 
потенціалу країни. Для цього народ як суверен, від якого виходить 
вся влада в державі, повинен мати організаційні структури для 
реалізації своєї владної волі. 
                                                 

26 Дубнянский М. Царский путь // Сегодня. – 2011. – 19 февраля. 
27 Цит. за Патов А. «Диктатуру» не объявят демократией. Греческий шанс для 

украинской власти// 2000. − 2012. − 18–24 мая. 
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Головним «дефіцитом» української демократії є ігнорування 
законів і непрацююча Конституція. Судова система є залежною від 
виконавчої влади і політичних інтересів і, як наслідок, корумпова-
ною. Для удосконалення Основного закону створена Консти-
туційна асамблея. 

Другим фактором, який заважає розвитку демократії в 
Україні, є порушення балансу в системі влади. Відбувається аб-
солютна концентрація влади у Президента і, як наслідок, ручне 
управління країною. Авторитарний режим, як правило, виникає 
тоді, коли на порядок денний висуваються проблеми модернізації 
економіки, прискорення темпів розвитку країни. За відповідних 
умов авторитарний режим може набувати рис демократичного 
управління. І до цього влада має прагнути. 

Нарешті, вразливим місцем демократії, що небезпечно при 
концентрації влади в одних руках, є відсутність важелів впливу на 
владу, оскільки опозиція, експерти і прості громадяни практично 
відсторонені від процесу розробки й прийняття владних рішень. 

На нинішньому етапі розвитку суспільства вирішальним 
чинником об’єднання України є утвердження сильної демократич-
ної влади. Нинішня політична система – це система транспартійної 
корупції, в якій різні партії сваряться на публіці, а в середині 
зв’язані бізнес-інтересами, які є для них визначальними. При цьо-
му культивується всемогутність грошей. А це – прямий шлях до 
корупції. Відповідно до європейських вимірювань – демократія – 
це державний механізм, що ефективно діє на користь країни, а не 
купки політиків, це чітке розмежування повноважень між гілками 
влади, це професійно працюючий уряд, який підтримує стабільна 
більшість у парламенті, і незалежна судова влада, дієва боротьба з 
корупцією, це консенсус політичного класу і суспільства щодо 
стратегічно важливих для країни питань 28. 

Саме політичний клас, правляча політична еліта покликані виз-
начити і запропонувати суспільству магістральні вектори внутрішньої і 
зовнішньої політики, проект його національного розвитку, адекватний 
викликам сучасності, геополітичному виміру країни. 

                                                 
28 Див.: Силина Т. Украина в трех соснах: НАТО – Россия – ЕС // Зеркало 

недели. – 2008. – 27 сентября. 
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У цьому контексті вибори до Верховної Ради України 28 
жовтня 2012 року покликані відіграти важливу роль. Дмитро 
Видрін: «Головне в ході виборів повинні з’явитися нові люди, які 
стануть основою нового політичного класу, спроможного покін-
чити з неофеодальним суспільним устроєм. І важливим результа-
том виборчої кампанії може стати поява таких людей, які прийшли 
в політику не для збільшення власних прибутків і не для сприяння 
фінансово-промисловим угрупованням, а для реалізації власних 
соціальних ідей і проектів»29.  

Заміна розбалансованої системи державних інститутів доско-
налою політичною системою, моделлю чіткого розмежування 
владних повноважень, забезпечення механізму стримувань і про-
тиваг, сучасних форм безпосередньої і представницької демократії, 
наявність офіційної опозиції – невідкладні завдання, які належить 
визначити політичному класу і вирішити Президентові, парламент-
ській більшості і створеному уряду. На даному етапі очевидна тен-
денція відновлення централізованої моделі державного механізму 
на чолі з Президентом. Саме главі держави належить визначити 
мету, цілі і стратегію реформ у суспільстві, підібрати професійні 
кадри, об’єднати всі владні інститути для її реалізації. Глава дер-
жави повинен мати силу волі і відповідні ресурси, щоб це зробити. 
І при цьому новообраному Президенту важливо уникнути ситуації, 
в якій опинився його попередник: ставши у власних очах бого-
обраним, перестав реагувати на прості речі, допускати вчинки і дії 
(надмірне особисте збагачення, витрати), які не прикрашають 
будь-якого політичного діяча, а тим більше лідера нації. 

У стратегічному плані не виправданим є включення у владні 
органи на відповідні посади чиновників з колишніх структур, хоча 
нерідко це пояснюють політичною доцільністю і відсутністю уп-
равлінських кадрів. 

На сучасному етапі роль Української держави, її політич-
ного класу в розвитку інститутів громадянського суспільства 
зростає. Держава прагне розширювати свої повноваження в 
соціальній сфері. Проте інститути громадянського суспільства 
практично не впливають на функціонування політичної системи. 

                                                 
29 Цит. за: Галкин Д. Стране нужен новый политический класс // 2000. – 2012. – 

8 июля. 
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Простежується соціальна апатичність і слабка здібність до само-
організації, смиренність перед владою. «У реальності народ 
виступає не в ролі самоорганізовуючого творчого суб’єкта, а як 
керований і ведений об’єкт»30. На жаль, сьогодні спостерігаємо 
подібні тенденції. 

І нині в Україні всі зрозуміли, що після розвалу СРСР і 
отримання незалежності у нас так і не склався новий порядок, який 
забезпечував би її успішний розвиток. Країна, яка ще недавно 
входила до десятки найбільш розвинених держав Європи, після 
проголошення незалежності опинилася відкинутою на десятиріччя 
назад, майже на узбіччя світового прогресу.  

Другий. Йдеться про необхідність формування сучасної 
української політичної нації, тобто згуртування у спільних інте-
ресах в одній державі різнокультурних громад на основі рівності 
громадянських прав та взаємоповаги31. До політичної нації нале-
жать українці, росіяни, білоруси, угорці, євреї, кримські татари та 
інші етнонаціональні групи. Особливо підкреслимо при цьому, що 
українці як етнічна нація дають назву країні. Українська мова є 
державною. Становлення української політичної нації можливе 
лише на загальноцивілізаційних принципах громадянського сус-
пільства, тоді, коли будуть створені економічні, соціальні, духовні 
умови, які працюють на націю. Лише їй під силу вивести з кризи 
економіку, науку, освіту, культуру, підняти на рівень державної 
українську мову, гарантувати вільний розвиток російської мови як 
мови міжнаціонального спілкування, мов національних меншин, 
стимулювати прагнення вивчати іноземні мови, передусім 
європейських країн. 

Останнім часом в українському суспільстві розгорнулася 
гостра дискусія – про від’єднання частини східних і південних ре-
гіонів від західних земель України32. Суть дискусії: нехай про-
російсько налаштовані області відійдуть і не висять баластом, зава-
жаючи іншій частині країни розвиватися. Небезпека полягає в 

                                                 
30 Петров П. Срочно требуется другой народ // 2000. – 2010. – 3 – 9 декабря. 
31 Заруба О. Нація чи інтеграція? Про пошук національної ідеї в контексті 

євроатлантичної інтеграції // Украина в европейском контексте. Гражданское 
общество и средства массовой информации. Пиар-деятельность в СМИ / Луганск. 
нац. пед. ун-т им. Т.Шевченко. – Луганск: Знание, 2004. – С.128. 

32 Пахлевская О. Диоген против сепаратизма // День. – 2010. – 13 – 14 августа. 
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тому, що процес від’єднання може призвести до розпаду країни. 
Зазначимо, що у 80-ті роки минулого сторіччя канадський історик 
Орест Субтельний у написаній ним історії України показав, що є 
стійка лінія, яка розмежовує Україну на дві частини 33. З'ясувалося, 
що в різних частинах країни живуть люди з відмінними світогляд-
ними цінностями, різним історичним досвідом, протилежними 
геополітичними устремліннями, відмінною культурною та мовною 
орієнтацією, різним баченням майбутнього, що зумовлено багато-
віковими процесами. 

Щоб подолати цей розкол, потрібно рішуче відкинути 
націоналістичні концепції «української України» і «України 
для українців», які до останнього часу утверджувалися на дер-
жавному рівні і, по суті, є спробою формування не націо-
нальної ідеології, а ідеології «титульної нації», що внесло роз-
кол у багатонаціональне українське суспільство, українську по-
літичну націю і поставило під загрозу цілісність України. 
Владні структури не мають права не враховувати, що останнім 
часом націонал-екстремістські сили помітно зміцнили свої 
позиції в західних регіонах України, ведуть масову пропаганду 
по «героїзації» ОУН – УПА та їх лідерів, що, зрештою, «загро-
жує деформацією політичного курсу, який був визначений 
після виборів, реваншем найбільш реакційних, правонаціона-
лістичних сил» 34. Слід також мати на увазі, «що коли б київська 
влада спробувала досягти справжнього громадянського миру в 
країні, залишивши південним і східним областям їхню історію 
та їхніх героїв, а також можливість вільного використання ро-
сійської мови в усіх сферах життя, політична нація в Україні 
відбулася б значно швидше» 35. 

«Народи Західної Європи, навоювавшись протягом століть 
по саме «не можу», переживши на своїй території справжні 
епідемії націоналізму, шовінізму і нацизму і – як результат – дві 
світові війни, врешті-решт навчилися б жити в мирі, вирішувати 
проблеми мирним шляхом, з урахуванням взаємних інтересів».            
                                                 

33 Див.: Алексеев В. «Линия Субтельного». Раскол сохраняется – это 
объективная реальность для Украины// Кіевскій телеграфъ. – 2010. – 5–11 февраля. 

34 Крючков Г. Опасный дрейф власти // 2000. – 2010. – 28 января – 10 февраля. 
35 Коротков Д. Советский Союз: конец и … начало // Сегодня. – 2011. – 8 декабря. 
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І далі: «Сумний досвід засвоєно. Деструктивні експерименти не 
мають ні найменших шансів проклюнутися. Націоналізм у країнах За-
ходу – дуже непопулярна ідеологія, дещо архаїчно-маргінальне, ціл-
ком несумісне з демократичними цінностями і правами людини»36. 

В українському суспільстві, у всіх його осередках то затихає, 
то спалахує з новою силою дискусія з мовного питання, яка особ-
ливо загострилася після прийняття Верховною Радою України за-
кону «Про основи державної мовної політики». Зазвичай вислов-
люються дві точки зору. Перша: російській мові слід надати ста-
тусу державної нарівні з українською. Друга: слід обмежити сферу 
впливу російської мови, інакше потерпатиме українська. 

Слід погодитися з твердженням про те, «що розв’язати 
мовну проблему «кавалерійським наскоком» не вдасться»37. 

Як відомо, стаття 10 Конституції України так визначає меха-
нізм функціонування української мови і мов інших національностей: 

«Державною мовою в Україні є українська мова. 
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 

української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території 
України (підкреслено мною – Ф.Р.). 

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і 
захист російської, інших мов національних меншин України. 

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування» 38. 
Що стосується української мови, продуктивним уявляється 

послідовний перехід на українську мову всіх сфер діяльності ук-
раїнського суспільства39. Особливу увагу слід приділити навчанню 
української мови (починаючи з дитячого садка) нового покоління 
наших молодих співгромадян, в україномовних і російськомовних 
навчальних закладах, стимуляції книговидання, формуванню культур-
них центрів, проведенню конкурсів, фестивалів. Надзвичайно важливо, 
щоб кожен державний чиновник і депутат будь-якого рівня досконало 
володіли щонайменше двома мовами – українською і російською. 
                                                 

36 Василенко В. Украина для нации или для национальности // 2000. – 2011. – 
27 мая. 

37Даньшин Н. Языковой катамаран Украины // Зеркало недели. – 2010. – 
13 марта. 

38 Конституція України. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – С.7. 
39 Див.про це докладніше: Даньшин Н. Названа праця 
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Безумовно, будь-який держслужбовець регіонального рівня (як на 
Заході, так і на Сході країни) повинен ними володіти абсолютно 
вільно. А в місцях мешкання інших національних меншин – ще і 
мовою відповідного етносу. Якщо шлях у вищу владу і політику 
буде закритий людям, які не знають державної мови, про цю 
проблему давно б забули. 

Відповідно до Конституції України слід інтенсифікувати 
вільний розвиток, використання і захист російської мови, закрі-
пивши за нею статус мови міжнаціонального спілкування. З цією 
метою важливо відновити програми викладання російської мови і 
літератури в школах, на філологічних факультетах вищих нав-
чальних закладів. 

Олжас Сулейменов, постійний представник Казахстану в 
ЮНЕСКО: «Після розпаду Союзу інтерес до народних, спокон-
вічних мов значно підвищувався нерідко на шкоду російській мові. 
Але потім зрозуміли: забувати російську мову не можна. Це погано 
для національної культури. Через те, що відразу звужується зв’язок 
з навколишнім світом. І через те в Казахстані ввели ідеологію 
тримовності. Казахська мова – державна, російська – як мова 
євразійського спілкування і англійська – як мова світового спіл-
кування. І ось така, на мій погляд, формула буде сприяти розвитку 
і нашої економіки, і нашої культури»40.  

Це саме стосується і виконання вимоги Конституції України 
про сприяння вивченню мов міжнародного спілкування. У нашому 
випадку повинно йтися перш за все про мови європейських держав. 

Третій. У процесі трансформації політичної та економічної 
системи в Україні триває пошук моделі ефективного розвитку еко-
номіки. Світова економічна криза, яка охопила і нашу державу, пере-
конливо довела неефективність капіталізму вільного ринку. «Якої б 
ідеології ми не дотримувалися, зрушення від вільного ринку до 
державного реформування повинне бути значно відчутнішим, ніж 
думають політики. А якщо врахувати гостроту економічної кризи, то і 
достатньо швидким. Час не на нашому боці» 41. Цієї точки зору 

                                                 
40 Олжас Сулейменов: «Поиски национальной идеи заканчиваются обыкно-

венным национализмом» // 2000. – 2010. – 7 января. 
41 Хобсбаум Э. Что прибудет на смену. Социализм провалился, теперь 

обанкротился капитализм // Кіевскій телеграфъ. – 2009. – 10 – 16 июля.  
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дотримується й академік Російської Академії наук С.Глаз’єв: «Істо-
ричний експеримент переходу від державно-управлінської до рин-
кової економіки не підтвердив жодну з тих, що вважалися очевид-
ними, переваг останньої над першою: ані приватної власності над 
державною, ані стихійного ціноутворення над адміністративним, ані 
вільного руху капіталу над плануванням розвитку і розміщення ви-
робництв. Навпаки, хаос звільненого від державного регулювання 
ринку зруйнував багато ефективно працюючих господарсько-техно-
логічних організацій, що виробляли складні види продукції» 42. 

Як вважають експерти, в своєму економічному розвитку Україна 
повинна перейти від доктрини «навздогінного розвитку» до стратегії 
«випереджаючого розвитку», в основі якої інноваційно-технологічна 
модель змішаної економіки, де державне і приватне так чи інакше пе-
реплітаються. У зв’язку з цим економіка України вимагає істотних 
структурних змін, а це неможливо без формування механізму віднов-
лення цілісної національної, а не корпоративної економіки (за роки не-
залежності так і не вдалося його сформувати). Тому необхідна кон-
цепція економічних реформ, що передбачає перерозподіл приватних 
накопичень, спрямованих не на подальше збагачення їх власників 
(ідеться насамперед про олігархів). «Головна причина відсталості Ук-
раїни – в засиллі великого капіталу в економічному і політичному 
житті. Щорічно десятки мільярдів доларів іде на паразитичні потреби 
кучки багатіїв, придбання яхт, літаків, нерухомості та інших предметів 
розкоші»43. Починаючи із 1990-х років, тобто після установлення 
незалежності і переходу до ринкової економіки, із України вивезли 
167 млрд дол., а за останні два роки в офшорні зони (Швейцарія, 
Люксембург, Гонконг, Ліхтенштейн, Сінгапур, Карибські острови) 
перераховано 53 млрд 397 млн дол. 44. Йдеться про те, щоб держава 
насправді стала на інноваційний шлях розвитку, активно втрутилася в 
сфери створення і впровадження інновацій, реальне проведення модер-
нізації. Як це робили ті ж «кляті більшовики», які прийняли Росію в 
лаптях, із сохою і перетворили її на космічну державу. 

                                                 
42 Цит. за: Коючков Г. Что кроется за разговорами о цивилизованном выборе 

Украины? // 2000. – 2011. – 23 – 29 декабря. 
43 Турчак А. Станет ли Украина социалистической? // 2000. – 2011. – 28 октября – 

4 ноября. 
44 Див.: Олигархи вывезли из Украины 170 млрд дол.// Итоги недели.–2012.–

25–31 июля. 
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Україні потрібно в першу чергу використати наявні природні 
ресурси 45. У країні розташовані потужні запаси вугілля і металу. 
Існує розвинена наукова база, ще не розтрачено потенціал роз-
витку високих технологій. Продукція авіапрому, турбоатому, обо-
ронної промисловості цінується у всьому світі. Є чудові можли-
вості у сільському господарстві, четверта частина світових чор-
ноземів – наша. 

У цьому контексті важливим є визначення відповідним ука-
зом Президента України ряду пріоритетних напрямів та їх реалі-
зація для розвитку економіки майбутнього: «Нова енергія», «Нова 
якість життя», «Нова інфраструктура»46. 

Врахування інтересів усіх регіонів, зміцнення економіки, пере-
мога над безробіттям, підвищення соціальних стандартів сприятиме то-
му, що «на тлі поліпшення добробуту всі суперечності, які роз’єднують 
громадян країни на Схід і Захід, будуть забуті або втратять свою 
гостроту». І далі: «Повинні бути здійснені назрілі соціально-економічні 
реформи, здатні змінити ситуацію в житті людей, а отже, і об’єднати їх 
у відчутті патріотизму і гордості за те, що вони живуть у цій країні»47. 

Четвертий. Для Президента України невідкладним є зав-
дання визначити стратегію зовнішньої політики, яка повинна бу-
ти адекватною міжнародним і внутрішньополітичним реаліям. 

На міжнародній арені Україна, зважаючи на її геополітичні 
характеристики, є помітним суб’єктом у світовій розстановці сил. 

В Україні, у Карпатах, розташований географічний центр Єв-
ропи, в Криму – геополітичний полюс Азії. 

З позиції класичної геополітики українську геостратегію ха-
рактеризують дві головні парадигми: євразійська та євроатлан-
тична, що зумовлено специфікою геополітичних координат Ук-
раїни, її належністю водночас до двох регіонів – Європи та Євразії 
і до того ж її периферійним розташуванням. За логікою речей, на 
початку ХХІ століття Україна виступає об’єктом інтересів 
провідних геополітичних гравців, у першу чергу – Європейського 
Союзу, Росії, США. 

                                                 
45 Див.: 19 лет спустя. Экономический путь Украины в оценке экспертов // 

Кіевскій телеграфъ. – 2010. – 20 августа – 2 сентября. 
46 Див.: Главное – не потерять темп // Столичные новости. – 2010. – 9 – 10 ноября. 
47 Мишель де Монтень. Как объединитьУкраину // Столичные новости. – 2010. – 

16 – 22 января.  
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Костянтин Грищенко, міністр закордонних справ України, 
обґрунтовуючи багатовекторність зовнішньої політики України і 
визначаючи її формулу, стверджує: «Світовій політиці сьогодні, як 
ніколи, потрібен приклад того, що успішний симбіоз Сходу і 
Заходу – це не міф, а реально діюча модель міжнародних відносин. 
Україна, втілюючи в собі східний і західний імпульси європейської 
цивілізації, може стати таким прикладом». І далі: «Користуючись 
термінологією сьогоднішнього дня, успішна європейська інтеграція 
України за дотримання максимально партнерських, дружніх від-
носин з Росією – це політичний тест-драйв у нових відносинах 
Схід – Захід в Європі» 48. 

Європейський вибір України, намір стати членом Євро-
пейського Союзу був визначений на етапі формування основ зов-
нішньої політики нашої держави. 

Європейський Союз на нинішньому етапі є одним із потужних 
лідерів ХХІ століття, унікальним міждержавним співтовариством, 
своєрідним дороговказом для інших країн, що становлять людську 
цивілізацію. 27 країн – членів Європейського Союзу об’єднують 484,9 
млн  людей, його ВВП складає близько 10 трлн євро. 

За всіх проблем Європейського Союзу, які виявила остання 
світова фінансово-економічна криза (економічна криза в Греції та 
деяких інших країнах), поряд з Україною просто немає іншого 
політичного угруповання, яке могло б служити зразком для дер-
жавного розвитку. 

Україна активно прагне до підписання договорів про 
асоціацію з Європейським Союзом, про створення зони вільної 
торгівлі і добивається введення безвізового режиму в 2012 р. 
Наступний крок – надбання конкретної європейської перспективи. 

Слід підкреслити, що країни ЄС не проявляють надзви-
чайного бажання бачити Україну у своїх лавах. Ось чому важливо 
зайняти «позицію не популярного євроромантизму, а чесного євро-
реалізму, який відкриває Україні шлях до модернізації незалежно 
від того, візьмуть нас в ЄС чи ні» 49. 

                                                 
48 Грищенко К. Украина как общеевропейский фактор // Зеркало недели. – 

2011. – 15 января. 
49 Див.: Филиповский В. Прозрачность и популизм украинской «евро-

пейскости» // 2000. – 2011. – 4 марта. 
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Різноманітність у поглядах людей різного віку показує: 
значна частина молоді орієнтується на зміцнення зв’язків з 
країнами Заходу, в той час як серед старшого покоління і в ці-
лому населення Сходу і Півдня орієнтація більше виражена на 
східнослов’янський блок. І це природно. 

Підкреслимо при цьому, що партнерство з Росією є без-
альтернативним фактором для країни: Росія завжди буде займати 
особливе місце і в нашому геополітичному просторі, і у світовій 
політиці в цілому. 

Україна з усіх пострадянських держав має для Росії най-
більше значення. По-перше, Україна займає буферну позицію, від-
діляючи європейські кордони Росії від безпосереднього проти-
стояння з НАТО. По-друге, Україна володіє незамерзаючими пор-
тами на Півдні країни, серед яких Одеса, Ялта, а також Севасто-
поль, де знаходиться штаб-квартира Російського Чорноморського 
флоту. По-третє, Україна має розвинуту інфраструктуру, яка 
з’єднує Європу з Росією (трубопроводи, залізниці, автошляхи і ін.). 
По-четверте, на території України проживає значна кількість 
етнічних росіян, більша частина яких симпатизує Росії. До того ж у 
цих двох країнах чимало й інших загальних рис: так, обидві 
переважно населені православними слов’янами, мають загальні 
історичні корені. 

Ще у 20-х роках минулого століття Володимир Маяковський 
писав про важливість поважного ставлення росіян до українців. 
Цьому питанню поет присвятив вірш «Долг Украине»: 

Знаете ли вы украинскую ночь? 
Нет, вы не знаете украинской ночи! 
Здесь небо от дыма становится черно, 
И герб звездой пятиконечной вточен. 
Где горилкой, удалью и кровью 
Запорожская бурлила Сечь, 
Проводов уздой смирив Днепровье, 
Днепр заставят на турбины течь. 
И Днипро по проволокам-усам 
Электричеством течет по корпусам. 
А что мы знаем о лице Украины? 
Знаний груз у русского тощ — 
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Тем, кто рядом, почета мало. 
Знают вот украинский борщ, 
Знают вот украинское сало. 
И с культуры поснимали пенку: 
Кроме двух прославленных Тарасов — 
Бульбы и известного Шевченка, — 
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся. 
А если прижмут — зардеется розой 
И выдвинет аргумент новый: 
Возьмет и расскажет пару курьезов — 
Анекдотов украинской мовы. 
Говорю себе: товарищ москаль, 
На Украину шуток не скаль. 
Разучите эту мову на знаменах — лексиконах алых, 
Эта мова величава и проста: 
«Чуешь, сурмы заграли, 
Час расплаты настав...» 
Я немало слов придумал вам, 
Взвешивая их, одно хочу лишь, — 
Чтобы стали всех моих стихов слова 
Полновесными, как слово «чуешь»50. 
Враховуючи, що в останні роки між Україною і Росією був 

відсутній діалог на високому рівні, то нині йдеться не про покра-
щення взаємовідносин між двома державами, а про їх відродження 
за допомогою сильнодіючих засобів. 

Такими засобами, скоріше за все, слід вважати підписані 
президентами двох країн у Харкові угоди про зниження ціни на газ 
і продовження на 25 років перебування російського Чорномор-
ського флоту в Севастополі. Хоча угода про Чорноморський флот 
неоднозначно сприйнята в українському суспільстві. Тривалий час 
вирішується питання стосовно умов постачання газу в Україну. 
Разом з тим Україна і Росія мають намір всебічно розвивати 
торговельно-економічну, інвестиційну взаємодію, створювати мак-
симально сприятливі умови для об’єднання потенціалів двох країн у 
таких галузях, як сучасний паливно-енергетичний комплекс, космос, 

                                                 
50 Маяковский В.В. Сочинение в трёх томах. Том второй. – Москва: Худо-

жественная литература. – 1978. – С.100–103. 
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авіабудування, атомна енергетика, нанотехнології, військово-тех-
нічна співпраця, транспорт і ін. 

Підкреслимо: йдеться про розв’язання ряду стратегічно важ-
ливих питань. Костянтин Грищенко: «Є багато речей, які об’єд-
нують нас з Росією, і на цьому ми повинні будувати стратегічне, 
націлене на майбутнє партнерство. Але ми йдемо і будемо йти в це 
майбутнє окремими шляхами... Справжнє українсько-російське 
партнерство може базуватися тільки на усвідомленні, що Україна і 
Росія важливі одна для одної самі по собі, а не як інструмент у 
реалізації тих чи інших геополітичних планів»51. 

У цьому контексті має вирішуватися питання про приєд-
нання України до Митного союзу Росії, Білорусії та Казахстану. 
Росія пропонує відкритий ринок для наших товарів, зниження ціни 
на газ. В розрахунках Інституту економіки і прогнозування НАН 
України відносно можливого ефекту внаслідок приєднання до 
Митного союзу зроблено важливий висновок: тільки покращення 
для нашої країни умов торгівлі з сусідніми країнами на Сході 
принесе нам додатково 8 млрд доларів щорічно, що дозволить і 
швидко вирівняти торговий баланс, і збільшити макроекономічні 
показники, і наповнити держбюджет. 

Що стосується позитивних моментів вступу до Зони вільної 
торгівлі Європейського Союзу, сьогодні немає жодного публічного 
дослідження, яке б підтвердило, що такі ефекти взагалі можливі. 

Як уже говорилося, Україна позитивно налаштована щодо 
європейської інтеграції. Європейська інтеграція визначена пріори-
тетним напрямом української зовнішньої політики. Об’єднаній Єв-
ропі потрібна економічно сильна демократична Україна, яка спільно з 
Росією сприятиме зміцненню стабільності не лише в регіоні 
Центрально-Східної Європи, а й на всьому європейському просторі. 

Що стосується реалізації безпеки у світі взагалі і в 
Центральній та Східній Європі зокрема, прийнятної для нашої дер-
жави, то Україна може вибрати для себе або модель реалізації 
безпеки країн Центральної і Східної Європи, які є членами НАТО і 
ЄС і підпорядковують своє суспільство транснаціональному капі-
талу, яка не реальна, або модель, відповідно до якої командні 
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висоти в економіці країни займає національний капітал, а сама 
вона має позаблоковий статус, що закріплено в прийнятому Вер-
ховною Радою Законі «Про засади внутрішньої і зовнішньої полі-
тики України». Гарантії неучасті Києва у військових блоках, які 
Москва вважає для себе недружніми, – ключове політичне питання 
українсько-російських відносин. Позаблоковий статус України 
неоднозначно сприймається різними політичними колами в дер-
жаві, проте такий підхід має право на існування. 

Водночас Україна повинна розглядати себе як важливу 
європейську державу з регіональними інтересами, які безпосе-
редньо стосуються нашої безпеки. Формування і послідовне 
здійснення орієнтованої на власні інтереси зовнішньої політики, 
що передбачає стратегічні відносини з Росією, реалістичні – з 
Європейським Союзом і рівні, ділові – з Америкою. Йдеться також 
про активізацію політичних контактів і торговельно-економічних 
відносин з країнами, що розвиваються. У першу чергу з країнами 
СНД, а також з Китаєм, Індією,Бразилією, країнами Близького 
Сходу. Шлях до цього – досягнення самодостатності внутрішнього 
становища, стабільного політичного, економічного і соціального 
розвитку, зміцнення оборонного потенціалу, дотримання канонів 
права, демократії і гуманізму. Все це сприятиме тому, що Україна 
зможе стати сучасною модернізованою єдиною державою, впли-
вовим чинником механізму безпеки Європи ХХІ століття. 
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ФАКТОРЫ И КАТАЛИЗАТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КЛАССА В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ52 

 
Наиболее весомыми факторами, под влиянием которых 

трансформировался политический класс в странах ЦВЕ, стали 
следующие: во-первых, характер демократического перехода; во-
вторых, институциональные изменения, повлекшие изменение 
условий инкорпорации, функционирования и ротации полити-
ческого класса; в-третьих, процедура люстрации, которая была 
применена в отношении представителей прежней коммунистичес-
кой власти; в-четвертых, характер приватизации, который повлек 
формирование класса собственников и финансово-промышленных 
групп, имеющих непосредственное влияние на процессы отправ-
ления власти; в-пятых, реализация евроинтеграционной стратегии, 
что предполагало, среди прочего, изменение системы управления и 
администрирования, профессиональную переподготовку государ-
ственных служащих. 

Новый политический класс стран ЦВЕ возник в процессе 
кардинальных трансформаций рубежа 1980–1990 гг. Наиболее важ-
ную роль, ставшую институциональной предпосылкой профес-
сионализации политического класса в целом, сыграла, во-первых, 
профессионализация парламентов вследствие перехода к режиму 
работы на профессиональной основе и предоставление им функций 
учредительного характера, касающихся полномочий по форми-
рованию органов исполнительной власти; во-вторых, возвращение к 
политическому плюрализму, активизировавшему формирование по-
литических партий; в-третьих, переход к альтернативным выборам.  

                                                 
52 Представленный текст подготовлен для монографии «Политический класс в 

современном мире», которая готовится к печати российскими коллегами в Москве.  
В качестве политического класса автор рассматривает совокупность акторов, 

действующих в политическом пространстве и владеющих политическим капи-
талом. Анализируя политические процессы группы стран ЦВЕ, автор апеллирует, 
прежде всего, к опыту стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия 
и Чехия), которые имеют схожие модели перехода от авторитарного режима к 
демократическому и схожие институциональные рамки формирования и функ-
ционирования политического класса. 
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Предпосылкой электорального успеха оппозиционных полити-
ческих партий стран региона на парламентских выборах 1989–1990 гг. 
стало наличие общественного авторитета. Как и в постсоветских рес-
публиках, наибольшее влияние имели лидеры общественного мнения, 
представители оппозиционно настроенной творческой интеллигенции, 
вследствие чего сформированные при их участии политические силы 
получили парламентские мандаты. Первые учредительные выборы ха-
рактеризуются наименьшим влиянием как экономического капитала, 
так и участием профессиональных политтехнологов и применением по-
литических манипуляций.  

Размах общественно-политических движений обусловил появ-
ление двух моделей демократического транзита. В Польше и Венгрии 
демократический переход классифицируется как реформа, согласо-
ванная между властью и оппозицией (по Е.Вятру), когда имел место 
добровольный отказ части прежней элиты от власти. Относительно 
безболезненный слом системы стал возможным благодаря расколам 
внутри прежних элит. Только в Чехословакии решающую роль в 
сломе режима сыграли внешние факторы, где уровень консолидиро-
ванности старого политического класса был невысоким, но степень 
консолидации и влияния оппозиционных сил еще более слабым. 
Поэтому слом режима осуществлялся по типу «эффекта домино» – 
начавшиеся «бархатные революции» в Польше и Венгрии ускорили 
демократический переход и в Чехословакии, но благодаря этому, 
демократический переход в Чехословакии, который классифици-
руется как политический перелом (абдикация), когда прежний поли-
тический класс был стремительно и практически полностью замещен 
оппозиционным. В конце 1980-х годов в этой стране манифестации и 
выступления были настолько массовыми, что активность общества 
содействовала процессам его самоорганизации и позиционирования 
по отношению к правившему режиму.  

Благодаря тому, что степень авторитаризма в странах ЦВЕ 
не была столь глубокой и была менее длительной, чем в СССР, к 
началу либерализации авторитарных режимов поколение граждан, 
живших в условиях непродолжительного демократического опыта, 
оставалось ещё политически дееспособным. Именно эти граждане 
(или их ближайшие наследники) в свое время были активными 
деятелями хельсинских групп, позже – оппозиционных движений, 
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а некоторые из них стали главами государств ЦВЕ в 1989 – 1900 гг. 
(Л.Валенса, Р.Шустер, В.Гавел), составив основу зарождавшегося 
нового политического класса. 

Степень легитимности авторитарных политических режимов 
обратно пропорциональна степени общественной самоорганиза-
ции. Относительный либерализм правящих режимов в Польше и 
Венгрии обусловил формирование оппозиции режиму в массовом 
масштабе, что также способствовало высокому уровню ротации 
политического класса. Непосредственное влияние на интенсив-
ность демократизации имела продолжительность «подготовитель-
ной фазы», которая в Польше насчитывала десять лет, в Венгрии и 
Чехословакии несколько месяцев. Однако, как справедливо 
отмечает А.Пшеворски, «стабильность вновь созданного режима 
зависит от присутствия (отсутствия) убедительной альтернативы 
данному политическому режиму в тот момент, когда он теряет 
легитимность. Если на этот момент ему нет другой альтернативы, 
граждане могут сделать осмысленный выбор в пользу утверждения 
новых компромиссных институтов – т.н. «виртуальной демок-
ратии» 53. В случае Чехословакии, такой альтернативы не было, но 
«виртаулизации» демократических процессов не произошло. 
Поэтому без преувеличения можно утверждать, что эта страна 
избежала виртуализации демократии, несмотря на отсутствие 
влиятельной альтернативы авторитарному политическому классу, 
благодаря личностному фактору – в тот период представители 
нарождающегося нового политического класса имели высокий 
кредит доверия общества. В частности важную консолидирующую 
роль сыграл В.Гавел, который олицетворял роль морального ли-
дера, и лишь благодаря его авторитету консенсус между основ-
ными политическими силами (что было важнейшим условием 
поступательного развития) был достигнут значительно быстрее.  

Институциональные предпосылки инкорпорации, 
функционирования и ротации политического класса 
Новый политический режим в странах Вышеградской 

группы был легитимирован проведением учредительных выборов 
1989 – 1990 гг., которые проводились с участием, в том числе, и 
                                                 

53 Przeworski A. Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in 
Eastern Europe and Latin America. – Cambridge, 1991. 
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оппозиционных сил, хотя в Польше и Венгрии применялось кво-
тирование мандатов для правящих и оппозиционных партий. 
Несмотря на это, впервые к властным ресурсам были допущены 
оппозиционные силы. И хотя поначалу эти силы были немного-
численны, их роль в дальнейшем развитии упомянутых стран была 
определяющей, а переход к открытым парламентским, а впослед-
ствии и к президентским выборам, на конкурентной основе су-
щественно изменил структуру политического класса в странах 
ЦВЕ. Благодаря этому государство утратило контроль над форми-
рованием элиты, хотя на первых этапах «любой центр рыночных 
реформ, который возникал после 1989 г., был результатом ини-
циативы правителей» 54 В то же время почти всегда успех рефор-
маторских инициатив во многом определялся поддержкой граж-
дан, которые устраивали массовые акции протеста с полити-
ческими и социальными требованиями в адрес властей.  

Так, в Польше в результате выборов в Сейм в 1989 г. все 
места, предусмотренные договоренностями «круглого стола», 
получили представители «Солидарности», а правящая партия 
(ПОРП) утратила свои позиции. В Сенате представители «Соли-
дарности» получили 99 мест из 100, поскольку при выборах квоти-
рование мандатов не применялось, что создало предпосылки для 
полного обновления электократии как структурного элемента по-
литического класса.  

Благодаря договорённостям за «круглым столом» в Польше в 
начале 1990-х гг. сложилась специфическая модель политической 
системы с одновременно сильным и парламентом, и президентом. 
Коммунистическая власть старалась сохранить полномочия прези-
дента, надеясь, что это пост получит В. Ярузельский (лидер 
ПОРП). Однако ставшая неожиданностью для власти победа ли-
дера оппозиции Л. Валенсы, получившего 74% голосов избирате-
лей, существенно изменила расстановку сил во властных струк-
турах. Модель смешанной республики, которая была впоследствии 
усовершенствована в Конституции 1997 г., стала следствием свое-
образного парадокса, суть которого в том, что правящий класс, 
пытавшийся уменьшить роль оппозиционных сил в правительстве, 
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после выборов сам оказался в роли оппозиции. Позже за счет 
усиления парламента (т.н. «сеймократия») и введения системы 
«рационализированного парламентаризма» демократия постепенно 
обретала черты консенсусной, что способствовало динамичному 
политическому развитию страны на протяжении 1990-х гг. и ста-
вила представителей политического класса в рамки, которые 
вынуждали их к достижению политических компромиссов.  

После провозглашения Венгерской республики в 1989 г. и 
последующего внесения изменений в Конституцию 1949 г. Венгрия 
приобрела черты парламентской республики. После состоявшихся 
весной 1990 г. в стране первых свободных выборов, проводив-
шихся на основе смешанной мажоритарно-пропорциональной сис-
темы в соотношении 25:75 с применением четырехпроцентного ог-
раничительного барьера для политических партий, в парламент 
вошли шесть политических блоков. Поскольку ни один из них не 
получил абсолютного большинства, в коалиции с Независимой 
партией мелких собственников и Народной партией христианских 
демократов Венгерский Демократический Форум сформировал 
коалиционное правительство во главе с И. Анталлом и пре-
зидентом А. Гёнцем. 

Ход революционных по своей сути преобразований в Венгрии 
имел специфические для стран Вышеградской группы черты, для 
которых характерен высокий уровень консенсусности внутри поли-
тического класса. В частности в Венгрии, которая имела многолет-
ний опыт реформ, процесс преобразований происходил постепенно – 
путем создания общественных институтов, для которых был харак-
терен высокий уровень легитимности; инициаторами преобразований 
выступала прежде правящая Венгерская Социалистическая партия, 
что не вызвало глубокого внутриполитического кризиса, как в 
остальных странах; трансформационные процессы в сознании граж-
дан ассоциировались с возрождением демократической системы, ко-
торая существовала в межвоенный период, поэтому реформаторские 
силы имели высокий кредит доверия у граждан. Таким образом, в 
Венгрии демократический переход, состоявшийся как «революция-
эволюция», был наименее болезненным для общества. Кроме того, 
такой тип перехода свидетельствует об органическом превращении 
«старого» политического класса в «новый», что имело несомненные 
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достоинства по сравнению с имевшим место в ряде других стран вы-
сококонфликтным процессом ротации состава политического класса. 

В Чехословакии антикоммунистические демонстрации, 
начавшиеся осенью 1989 г., были продолжением бархатных рево-
люций в Польше и Венгрии. Под давлением демонстрантов власть 
пошла на переговоры с лидерами «Гражданского форума», резуль-
татом чего стало объединение оппозиционных сил и согласие 
властей на создание нового правительства с участием оппозиции, 
отказ от дававших преимущество коммунистам нормативных ак-
тов. Президентом страны стал В. Гавел – лидер «Гражданского фо-
рума». Кроме того, парламентские выборы, прошедшие в Чехо-
словакии в июне 1990 г. и приведшие в парламент либеральные 
силы («Гражданский форум» в Чехии и словацкое движение «Об-
щественность против насилия»), набравшие 47% голосов и сфор-
мировавшие парламентское большинство вместе с христианскими 
демократами, что также означало значительное обновление поли-
тического класса.  

Таким образом, несмотря на серию массовых протестов против 
коммунистического правления, в определении вектора социальной 
трансформации, ее форм и темпов, ключевую роль сыграл по-
литический класс. По утверждению О. Шкаратана и В. Ильина, «во 
всех странах Восточной Европы в тех или иных пропорциях пе-
реплетались два процесса. С одной стороны, нарастание потен-
циального взрыва в массах, а с другой – эволюция мировоззрения и 
стратегии правящей элиты… Страх потерять контроль над 
назревавшей бурей делал номенклатуру гибкой, чувствительной к 
голосу улицы» 55. Важно также отметить, что уровень персо-
нификации политики в рассматриваемых странах значительно выше, 
чем в странах развитой демократии. Довольно быстрому прохождению 
реформ способствовали и другие объективные факторы, в частности, 
институциональная слабость организованных групп (групп вето), 
которые могли бы торпедировать проведение радикальных реформ. 
Неразвитость институтов гражданского общества определила 
решающую роль политического класса в процессе трансформации. 

                                                 
55 См. подробнее: Шкаратан О.И., Ильин В.И. Социальная стратификация 

России и Восточной Европы: сравнительный анализ. – М.: Издательский дом ГУ 
ВШЭ, 2006. – С. 282.  
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При этом основной движущей силой трансформационных преобра-
зований стали, с одной стороны, оппозиционно настроенные пред-
ставители компартий – прагматики, идеологи и менеджеры, с дру-
гой стороны, – наиболее активные представители оппозиции – 
интеллигенция. Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов и тот 
факт, что часто именно инстинкт самосохранения перед лицом на-
зревавшего коллапса власти заставлял представителей правивших 
ранее коммунистических партий менять свои позиции, реоргани-
зовывая общественно-политическую систему сверху.  

Анализируя процессы формирования политического класса в 
рассматриваемых странах, невозможно не принимать во внимание 
факт проведения люстрации56, которая, на наш взгляд, стала одним 
из решающих факторов его обновления, что, с одной стороны, по-
высило уровень дилетантизма в политике, с другой – сыграло 
решающую роль в процессах институционализации нового поли-
тического класса и имплементации новых механизмов принятия 
политических решений. 

Наиболее масштабная люстрация имела место в Чехо-
словакии. За девять лет действия Закона о люстрации (с 1991 г. до 
2000 г.) бывшие партийные функционеры, сотрудники тайной по-
лиции и их агентура были полностью выведены из верхних эше-
лонов гражданских служб, судебной системы, органов прокура-
туры, новой службы безопасности, директорского корпуса го-
сударственных предприятий, высших академических должностей 
управленческих аппаратов Центрального банка, железных дорог. 
Им был перекрыт путь к получению полковничьих и генеральских 
должностей в армии. Люстрацией не были охвачены кандидаты 
и депутаты высшего законодательного органа, а также министры 
бывшего коммунистического правительства. Составители закона 
о люстрации исходили из того, что закон не должен быть 
инструментом мести, а лишь защитным механизмом новой 
демократии, но он сыграл заметную роль при ротации состава 
политического класса. 
                                                 

56 Люстрация носила форму проверки лиц, занимавших ответственные 
государственные должности, а также кандидатов на эти должности на предмет их 
принадлежности в прошлом к руководству коммунистических партий, службам 
государственной безопасности или сотрудничества с этими службами. 
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В Словакии люстрация в классическом варианте не была 
проведена, поскольку бывшие коммунисты остались у власти и 
пользовались определенной популярностью в обществе. Ограничи-
лись лишь возбуждением нескольких уголовных дел против быв-
шего министра внутренних дел Ф. Кинцля, генсека КПЧ М. Якеша, 
руководителя профсоюзов К. Хофмана, офицера разведки П. Ми-
нарика, однако и эти дела в итоге были спущены на тормозах. 

В Венгрии постсоциалистическое правительство премьер-
министра Й. Анталла еще до первых свободных выборов создало 
т.н. «Историческую комиссию», задачей которой было выявление 
и недопущение в органы власти лиц, входивших в истеблишмент в 
период антикоммунистического восстания 1956 г. Вследствие 
применения этой меры в Венгрии целый ряд видных политиков 
был исключен из властных структур, однако вследствие того, что в 
Венгрии демократический транзит приобрел признаки «револю-
ции-эволюции», во власти осталось немало представителей преж-
него правящего класса. Еще одна заметная особенность Венгрии 
состояла в том, что новые политические силы проводили реформы 
последовательно и относительно безболезненно, в результате чего 
власть располагала поддержкой общества. 

В Польше по-прежнему действует положение, в соответствии с 
которым не существует ограничений на занятие любых должностей в 
органах исполнительной или законодательной власти, однако все 
претенденты обязаны представлять достоверные данные о сотруд-
ничестве с органами безопасности коммунистического периода, если 
таковое имело место. В случае представления ложных данных о 
своем прошлом любой функционер может быть отстранен от испол-
нения своих обязанностей Люстрационным судом. Так, дважды об-
жегся на этом известный левый польский политик Ю. Олексы, 
который по причине представленных в 1995 г. ложных люстрацион-
ных показаний лишился должности главы правительства, а впослед-
ствии и кресла главы парламента. 

Таким образом, люстрация, несмотря на то, что порой она 
приобретала черты «дикой люстрации» и проявлялась в форме 
коммунофобии, в ряде стран ЦВЕ привела к тому, что в поли-
тический класс были инкорпорированы лица, которые ранее не 
занимались профессиональной политикой и нередко неком-
петентные в сферах своей новой деятельности. Вследствие этого 
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уровень профессионализма управленческой элиты в странах ЦВЕ 
существенно снизился, что играло отрицательную роль при про-
ведении реформ. Например, средства, выделявшиеся странам 
Вышеградской группы со стороны ЕС, получатели помощи поп-
росту не успевали осваивать вследствие отсутствия профес-
сиональных кадров. С другой стороны, экскорпорация из полити-
ческого класса представителей коммунистической номенклатуры 
обусловила обновление методов функционирования политического 
класса, механизмов и стилистики принятия политических решений.  

Общей чертой политики посткоммунистических стран яв-
ляется возрастающее (часто – решающее) влияние финансово-
промышленных групп (олигополий) в качестве политических акто-
ров, которые к концу 1990-х – началу 2000-х гг. стали инкорпо-
рироваться в политический класс на постоянной основе. Страны 
Вышеградской группы не являются исключением из этого правила, 
хотя уровень влияния финансовых объединений был и остается 
значительно более низким, чем в России или Украине, и эти струк-
туры не стали ведущими акторами современной политики. На наш 
взгляд, обьяснить это явление можно предпринятыми в странах 
ЦВЕ способами приватизации. Как известно, в Польше и Венгрии 
процессы разгосударствления экономики начались еще в социа-
листический период, поэтому эти страны к проведению полно-
масштабной приватизации в постсоциалистический период подо-
шли наиболее подготовленными. В Польше приватизация осу-
ществлялась в два этапа: на первом этапе имела место корпора-
тизация, в результате которой государственные предприятия пре-
образовывались в акционерные общества; на втором – продажа 
акций предприятий частным владельцам57. Приватизация про-
водилась преимущественно путем ликвидации неэффективных 
предприятий. Покупателями таких предприятий становились мел-
кие фирмы, организованные бывшими сотрудниками предприятий. 
Еще одной технологией приватизации в Польше была «при-
ватизация капитала», которая использовалась на эффективно 
работавших объектах, когда до 50% акций предприятия про-
давались частным владельцам.  

                                                 
57 Poznanski K.Z. Privatization of the Polish Economy: Problems of Transition // 

Soviet Studies. – 1992. – Vol. 44. – P. 643 – 649. 
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В Венгрии имела место т.н. «малая приватизация», в ходе 
которой через аукцион продавались предприятия розничной тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания. Кроме 
того, проходила спонтанная приватизация, согласно которой с 
1988 г. предприятия имели законные основания для превращения в 
акционерные общества без вмешательства в этот процесс прави-
тельства. Этот метод приватизации преимущественно применялся 
и в отношении крупных предприятий. Параллельно с этой формой 
приватизации происходила приватизация активов, когда к прива-
тизации были допущены иностранцы (в результате, вследствие 
отсутствия средств у венгров 85% предприятий были скуплены 
именно ими), а также самоприватизация, когда предприятия вы-
купались менеджерами. 

В Чехословакии трансформация собственности началась в 
1990 г. с малой приватизации. Большая приватизация в Чехо-
словакии проходила путем ваучеризации. 4500 предприятий были 
приватизированы в течение нескольких лет. Каждый гражданин мог 
купить один ваучер, который не мог быть передан другому лицу. В 
целом 80% граждан страны были держателями ваучеров, однако 72% 
из них передали его в распоряжение инвестиционных фондов.  

Распад Чехословакии привел к тому, что процессы прива-
тизации в Чехии и Словакии продолжались параллельно. Чехия 
придерживалась ваучерного метода, Словакия отдала преиму-
щество прямым методам приватизации. Однако словацкие пред-
приятия оказались не слишком привлекательными для иностран-
ных инвесторов: лишь 10% иностранных инвестиций, направ-
ленных в Чехо-Словакию, достались словакам. 

Таким образом, процесс первоначального накопления капи-
тала в странах ЦВЕ происходил по-разному. Основным путем стал 
путь формирования крупных и средних собственников снизу, то 
есть за счет мелких предпринимателей, проникновения иностран-
ного бизнеса в экономику этих стран, конвертацию предыдущей 
прежней элитой (партийная номенклатура и менеджеры) своих 
политических и административных ресурсов в экономический 
капитал. Основная проблема, с которой столкнулись страны ЦВЕ в 
процессе приватизации, – это недостаток внутреннего капитала, 
поэтому эти страны пошли по пути создания благоприятного кли-
мата для иностранных инвестиций. Именно благодаря масштабным 
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западным инвестициям и последующей модернизации пред-
приятий Польша, Венгрия, Чехия и несколько позже – Словакия 
были включены в современную транснациональную экономику. 
Суммарно к 2000 г. в Польше иностранные инвестиции составили 
40,5 млрд дол. США, Венгрии – 20,5 млрд (1652 дол. на человека), 
Чехии 18,7 млрд (968 дол. на человека). Для сравнения: Украина за 
этот период получила по 4 дол. США иностранных инвестиций на 
человека. Таким образом, перечисленные методы приватизации 
сделали невозможным концентрацию капитала в руках немного-
численных граждан, диверсифицировав тем самым источники влияния 
на власть, а по сути,  упредив «приватизацию» государства.  

Другой путь формирования политического класса в рас-
сматриваемых странах – номенклатурный. Сущность его заклю-
чалась в том, что члены политического класса (в нашем случае – 
социалистического) могли в новых условиях конвертировать свои 
административные, политические, интеллектуальные и социальные 
ресурсы в частный капитал (политический капитализм). Это 
обеспечивало им переход из поля номенклатуры в другое эконо-
мическое и социокультурное поле. В странах ЦВЕ социалисти-
ческая номенклатура, включая менеджеров государственных пред-
приятий, взяла курс на организованное превращение в класс бур-
жуазии, сумев при этом в основном удержать процессы трансфор-
мации под своим контролем. Так в процессе трансформации под 
контролем номенклатуры оказались основные активы, что обеспе-
чило не рыночный, а номенклатурный способ распределения 
государственной собственности по принципу близости к власти. 
Как и постсоветских государствах, в ареале ЦВЕ возник феномен 
«назначенных буржуа», в качестве которых выступали часто не 
сами представители номенклатуры, а члены их семей 58. В 
результате, бизнес-элита появилась также и вследствие фактической 
раздачи государственной собственности или ее приобретения за 
символическую цену. О. Шкаратан и В. Ильин такой способ при-
ватизации называют социально-институциональным инструментом 
стимулирования начального накопления капитала. Т.е. в странах ЦВЕ 
в период перехода к капитализму партийные кадры смогли прев-
ратить свои политические активы в экономический капитал и влиться 
                                                 

58 Шкаратан О.И., Ильин В.И. Назван. работа. – С. 363–364. 
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в класс собственников, составив примерно 1/5 членов т.н. «новой 
хозяйственной элиты» 59. При этом только Чехия считается страной-
исключением, избежавшей номенклатурной приватизации. 

Таким образом происходило формирование тесно связанного 
с государством бизнеса. В странах ЦВЕ новая буржуазия оказалась 
тесно связанной с властью, что определило тесное переплетение 
бизнеса и политической элиты. Однако в странах ЦВЕ, несмотря 
на наличие номенклатурной капитализации экономики, ее реаль-
ные масштабы не столь велики, как в постсоветских государствах. 
В исследуемых странах сравнительно незначительная часть быв-
ших партийных функционеров смогла в той или иной степени сох-
ранить средства власти и влияния. Однако в странах ЦВЕ, в от-
личие от постсоветских республик, социалистическая номенкла-
тура в основном перешла в частный или государственный бизнес. 
Так, в Польше эта цифра составляла 45%, в Венгрии – 37,9%, тогда 
как в политику перешло в Венгрии 8%, в Польше – 6,6% – пред-
ставителей социалистической номенклатуры 60. Для сравнения, в 
постсоветских странах в первой половине 1990-х гг.75% полити-
ческой элиты и 61% бизнес-элиты составляли представители некогда 
коммунистической номенклатуры 61. То есть в странах ЦВЕ степень 
сращивания политического класса и бизнес-элит не была столь 
высокой, как в постсоветских государствах, что позволило избежать 
масштабной коррумпированности и олигархизации власти в той мере, 
как это произошло в постсоветских республиках. 

Роль экзогенных факторов 
 в трансформации политического класса 

Тема роли внешних факторов в распаде социалистического 
содружества, СССР и последовавших трансформаций является од-
ной из самых противоречивых и наименее исследованных в поли-
тической науке. Применительно к нашей теме очевидно, что важ-
ным стимулом к институционализации нового политического клас-
са стало усиление международного взаимодействия, индуцирован-
ное прежде всего стремлением этого класса к инкорпорации в 
международные политические и экономические структуры.                

                                                 
59 Шкаратан О.И., Ильин В.И. Назван. работа. – С. 363–364.  
60 Там же. 
61 Arik M. Controversies of the Post-Communist Transition // Eurasian Studies. – 

1999. – №16. – P.51–68.  



Особа у контексті часу 268 

В странах ЦВЕ поддержка извне имела различные формы – от 
сотрудничества в проведении отдельных мероприятий к опосре-
дованной дипломатической, политической, информационной под-
держке страны-реципиента странами-донорами. Весомой была так-
же экономическая поддержка – прежде всего, через значительные 
объемы западных инвестиций и рост товарооборота. Т. Карозерс 
оценивает помощь Запада странам ЦВЕ в 50-100 млрд долл. на 
протяжении 1990-х гг. 62.  

Поскольку евроинтеграционный процесс затрагивал и со-
циально-экономическую, и политическую сферы, достичь критериев 
членства было невозможно без качественных институциональных и 
функциональных изменений всех социальных систем стран ЦВЕ. При-
общение стран ЦВЕ к ЕС позволил им существенно изменить как сис-
тему государственного управления, так и механизмы инкорпорации и 
функционирования политического класса.  

В частности, решения Копенгагенского саммита (июнь 1993 г.) 
и определение политических критериев членства (т.н. «копенга-
генские критерии») стали катализатором для развития новосозданных 
политических институтов и использования демократических про-
цедур, прежде всего выборов, как способа ротации политического 
класса. Программа PHARE, которая имела целью предоставление 
финансовой поддержки; осуществление экономических экспертиз и 
привлечение инвестиций для проведения экономических реформ 
позволили странам ЦВЕ интегрироваться в ЕС экономически, что 
привнесло новые правила ведения бизнеса. Но самое непосред-
ственное значение для качественного развития политического класса 
в странах-кандидатах имела политика ЕС в области государственного 
управления, направленная на создание органов государственного 
управления, способных эффективно выполнять свои функции уже в 
рамках ЕС. Начатая в мае 1998 г. программа Твининг имела целью 
создание системы управления, подготовки и переквалификации ши-
рокого круга государственных служащих и работников негосудар-
ственного сектора экономики, внедрение современных методов госу-
дарственного управления. Процесс вхождения в «европейское адми-

                                                 
62 Карозерс Т. Помощь Запада становлению гражданского общества в 

Восточной Европе и бывшем Советском Союзе // КПВО. – 2000. – №1. – С. 2 – 10.  
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нистративное пространство» предусматривал развитие законо-
дательной базы (принятие законов о государственной службе и 
других актов, которые закладывают основу деятельности органов 
государственного управления); административную реструктури-
зацию, которая привела к формированию и выравниванию инсти-
туциональных структур государств; развитие человеческих ресур-
сов за счет проведения эффективной региональной политики, 
направленной на экономическое выравнивание регионов, создание 
эффективной системы подотчетности с акцентом на системе внут-
реннего и внешнего финансового контроля. Кроме того, страны-
аппликанты должны были провести децентрализацию власти, по-
скольку инструментарий, организация и финансирование регио-
нальной политики ЕС предусматривали обновление системы ре-
гионального и территориального разделения с тем, чтобы осущест-
влять оптимальную региональную политику. Имплементация при-
нятых в ЕС правовых норм проводилась параллельно с админи-
стративной реформой, что создавало аналогичный западноевро-
пейскому механизм их применения. Тем самым была изменена сис-
тема разделения властей и созданы возможности для привлечения 
граждан к активному участию в общественной жизни на местном 
уровне через использование приемов непосредственной демокра-
тии. В сочетании с пропорциональной или смешанной избиратель-
ной системами, контролем над представительскими и правитель-
ственными институтами местные власти получили существенные 
рычаги влияния при решении вопросов местного значения. Новые 
принципы взаимодействия утвердились и в отношениях между 
центральной и местными властями с помощью распределения между 
ними функций, разработки механизмов контроля и аудита, увели-
чение влиятельности выбранных советов и мэров в осуществлении 
местной политики. Тем самым серия соглашений и программ (acquis 
communautaire), подписанных и осуществляемых странами ЦВЕ с ЕС 
на протяжении 1990-х гг., стали важными инструментами для ка-
чественного изменения принципов деятельности представителей 
политического класса. Фактор евроинтеграции содействовал институ-
ционализации, прежде всего, той части политического класса, кото-
рую принято называть бюрократией. Также нельзя не брать в расчет 
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тот факт, что преимущественно иностранные структуры непосред-
ственно финансировали формирование консультативно-экспертной 
составляющей политического класса.  

Качественные характеристики  
политического класса стран ЦВЕ 

Парламентский корпус в рассматриваемых странах форми-
ровался, прежде всего, под влиянием избирательных систем, кото-
рые во всех странах, кроме Венгрии (где применяется смешанная 
мажоритарно-пропорциональная линейная избирательная система 
в соотношении 25:75), классифицируются как пропорциональные в 
различных модификациях. Общим является то, что применяется 
система открытых партийных списков и преференционное голосо-
вание. Избирательные системы в сочетании с парламентским прин-
ципом формирования правительства (за исключением Польши, где 
применяется принцип «рационализированного парламентаризма») 
позволили странам Вышеградской группы добиться достаточно 
высокого уровня ответственности парламентских партий и высо-
кого уровня влияния на органы исполнительной власти, что дает 
основания считать выборы основным политическим лифтом при 
формировании представительской власти. Страны Вышеградской 
группы являются парламентскими республиками, хотя в Польше за 
счет опять-таки принципа «рационализированного парламента-
ризма» позиции президента усиливаются в случае снижения уров-
ня структурированности парламента. Активной в течение прошед-
ших двух десятилетий была профессионализация парламентского 
корпуса. Но в отличие от постсоветских республик уровень преем-
ственности здесь гораздо ниже. Количественные показатели и 
политических партий, и общественных организаций вполне со-
поставимы со странами устоявшейся демократии. С введением 
политического плюрализма и достаточно упрощенной процедурой 
регистрации политических партий партогенез в странах ЦВЕ раз-
вивался стремительно и в настоящее время в каждой из стран 
насчитывается более чем 100 политических партий. По полити-
ческому темпераменту и социальному составу как партии, так и 
общественные организации представляют интересы самых разных 
групп населения. 
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Уровень фрагментации правящих партий в Венгрии, Чехии, а 
с 2012 г. и в Словакии, после формирования однопартийного пра-
вительства изменяется незначительно. Это подтверждает высокий 
уровень институционализации партийной системы во всех странах, 
кроме Польши, где партийная система развивается неравномерно. 
Также о степени развития политических партий как важного струк-
турного компонента политического поля и, соответственно, по-
литического класса, свидетельствует качество и роль оппозиции. 
Незначительно дисперсная, а потому наиболее влиятельная оппо-
зиция характерна для всех четырех стран региона. Вместе с тем 
наивысший уровень политической конкуренции имеет место в 
Чехии (по линии левые – правые), ниже – в Венгрии, Польше и 
Словакии. Средний показатель поддержки избирателями оппози-
ционных партий составляет порядка 40,5%, в то время как ана-
логичный показатель правящих партий составляет 46,9. Эти дан-
ные свидетельствуют о высоком уровне структуризации полити-
ческого процесса и институционализации политического класса в 
формате парламентских партий. Также ни в одной из стран региона 
не имеет место доминирование правящих партий над оппози-
ционными, более того в Чехии и Польше, где партийные системы 
являются разновекторными по показателям идеологического спектра, 
можно вести речь о стабильной конкуренции парламентских партий. 
Среди стран ЦВЕ с точки зрения репрезентации правящих партий 
наиболее стабильным является пример Словакии. Средний показатель 
участия правящих партий в парламентах стран ЦВЕ на 2010 г. 
составлял 56%, что также свидетельствует о влиятельности оппози-
ционных партий в политическом процессе63.  

Партийные системы в странах ЦВЕ формировались, прежде 
всего, под влиянием объединения партий на протяжении 1990-х гг. 
Общей для большинства стран региона тенденцией является ре-
структуризация партий в рамках многопартийной системы. При-
чем партии приверженцев крайних политических флангов исчезли 
с политической арены или маргинализировались; сторонники мяг-
кого курса чаще всего объединялись с умеренными сторонниками 
центра, что в разной степени имело место в Венгрии, Польше и 
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Чехии. Наряду с этими партиями были созданы партии «новой 
волны», а также возобновлены исторические партии. Таким об-
разом, высокий уровень институционализации политических пар-
тий порождает эффективную партийную конкуренцию, что расши-
ряет каналы политического участия и соответственно делает поли-
тический процесс более открытым, а процесс ротации состава по-
литического класса по партийным каналам – более разнообразным.  

С появлением большого количества политических партий и 
общественно-политических движений и утверждением демократи-
ческих выборов процесс отбора лиц на политические должности в 
странах ЦВЕ стал прозрачным и прогнозируемым и развивается в 
соответствии с общепринятой логикой: в парламентских системах 
партии отбирают лидеров, а избиратели, голосуя, определяют вес 
партии в парламенте, которая, в свою очередь, определяет состав 
правительства. Аналогичным способом формируются и регио-
нальные, и местные органы власти. Кроме того, в странах ЦВЕ в 
основном сложились действенные механизмы контроля за дей-
ствиями политического класса со стороны обществ. В частности, 
эту роль с разной результативностью выполняют СМИ, НПО, 
общественные советы при органах государственной власти. Кроме 
того, отработаны механизмы парламентского контроля, в част-
ности, Дни правительства, парламентские слушания, депутатские 
запросы и пр. Одним из сдерживающих власть факторов является 
деятельность оппозиции. Также в странах ЦВЕ благодаря эф-
фективности парламентских институтов неэффективно работа-
ющие правительства и их отдельные члены могут быть отправлены 
в отставку посредством применения вотума недоверия и институту 
индивидуальной либо коллективной политической ответствен-
ности. Относительно глав государств (в странах ЦВЕ это обычно 
президенты) в каждой из стран существует процедура импичмента, 
которую можно применить в отношении главы государства в 
соответствующих случаях.  

Партии и общественные организации играют роль поли-
тических лифтов. Однако особенностью стран ЦВЕ является тот 
факт, что партии хотя и артикулируют определенные идеологии, в 
реальности функционируют, скорее, как прагматические cach-all 
party структуры, провозглашая популистские ценности, что спо-
собствует нивелированию межпартийных различий. Проблема-
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тичным остается и качественное наполнение политических партий, 
их недостаточно развитая организационная структура. Как резуль-
тат – в большинстве стран реальное влияние имеют лишь пар-
ламентские партии; оставшиеся за стенами парламента партии те-
ряют как политическое влияние, так и большинство своего электо-
рата, покидая со временем политический рынок.  

Так, в Польше парламентские выборы, которые проводились на 
пропорциональной основе в 1993 г., привели в парламент следующее 
число политических партий: в 1997 г. – 6, в 2001 г. – 6, в 2005 г. – 5, на 
досрочных парламентских выборах 2007 г. победила Гражданская 
платформа (41,51% голосов избирателей), «Закон и справедливость» – 
32,11, блок «Левые и демократы» – 13,15 и Польская крестьянская 
партия – 8,91%. В Венгрии на выборах 2010 г. победу одержала 
правоцентристская коалиция ФИДЕС-КДНП, получившая 52,76% 
голосов избирателей. Также в парламент прошли Венгерская социа-
листическая партия (19,3%), партия «За лучшую Венгрию» («Йоб-
бик») (16,7%) и экологическое движение «Возможна другая по-
литика» (7,43%). В Словакии на парламентских выборах 1998 г. в 
парламент прошло 6 партий, в 2002 г. – 7, в 2006 г. – 6 партий и бло-
ков, среди которых «Направление – социал-демократия» (29,14%), 
СДХС (18,35%), Словацкая национальная партия – 11,73%, Партия 
венгерской коалиции (11,63%). В Чехии на выборах 1998 г. и 2002 г. в 
парламент прошло по 5 партий, в 2006 г. – 5 партий и блоков. В 2010 г. 
большинство голосов получила Чешская социал-демократическая пар-
тия (22,08% голосов), Гражданско-Демократическая партия (20,22%), 
неоконсервативная партия ТОП-09 (Традиции Ответственность 
Процветание – 09) (16,7%), Дела общественные (10,88%), Коммунисти-
ческая партия (11,28%). Левые партии впервые за всю историю Чехии 
потерпели поражение на парламентских выборах. 

Привычным явлением в странах ЦВЕ является нестабиль-
ность правительств. Такая ситуация, на наш взгляд, объясняется 
особенностями моделей организации власти, которые предпола-
гают формирование правительств парламентским большинством. 
Поскольку парламентское большинство преимущественно форми-
руется несколькими политическими партиями, коалиционные ка-
бинеты, как правило, редко могут успешно функционировать на 
протяжении всего срока каденции парламента в силу, прежде 
всего, внутренних тактических разногласий. 
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Поэтому вопрос стабильности внутри политического класса ос-
тается открытым. Однако расширение сферы общественного влияния 
и институционализация важнейших атрибутов демократии – демокра-
тических выборов и парламентского принципа формирования прави-
тельств – способствовали внедрению во всех странах региона консен-
сусной модели демократии. Упрочение демократических практик ста-
ло возможным благодаря меньшему уровню стагнационности сис-
темы, что объясняется соответственно низким уровнем легитимности 
предыдущего режима и существенными качественными изменениями 
уровня жизни в странах ЦВЕ за годы реформ. 

Сферы компетенции представителей политического класса в 
странах ЦВЕ во многом аналогичны странам развитой демократии, 
хотя в странах ЦВЕ преобладают преимущественно политические 
механизмы инкорпорации и продвижения по этапам власти. Учи-
тывая, что в странах ЦВЕ механизмы подготовки ни представи-
телей бюрократии, ни представителей электократии не отработаны, 
профессиональное пополнение политического класса остается 
проблематичным, а уровень профессиональной подготовки чинов-
ников, занимающих должности в органах государственной власти, 
оставляет желать лучшего. Также проблематичными остаются гра-
ницы сфер компетенции чиновников, которые в странах ЦВЕ все 
еще не устоялись и зачастую дублируют одна другую.  

Экскорпорация политического класса в странах ЦВЕ происхо-
дит в результате политической оценки гражданами деятельности по-
литических акторов путем поддержки/неподдержки на выборах, а не 
исходя из принципа приближенности к главе государства.  

Таким образом, решающим фактором профессионализации по-
литического класса в странах ЦВЕ стали политические партии, а по-
литические выборы стали основным средством рекрутирования в по-
литический класс, тогда как рекрутирование бюрократии остается су-
губо внутрипартийным и достаточно закрытым процессом. Несмотря 
на вступление в Европейский Союз, уровень закрытости и коррумпи-
рованности бюрократического аппарата остается достаточно высо-
ким, хотя ранее общество рассматривало процесс евроинтеграции в 
качестве панацеи от подобных нелегитимных практик.  

Особенностью эволюции политического класса стран ЦВЕ в 
1990–2000 гг. стала масштабная ротация его персонального состава 
(исключение составляли немногочисленные политики-долгожители). 
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Причиной этого, наряду с проведённой люстрацией, стало падение 
доверия граждан из-за высокого уровня коррумпированности 
многих политиков новой генерации, а также то, что представите-
лям разных политических сил не удавалось выполнять свои пред-
выборные обещания и оправдать кредит общественного доверия. 
Следует также констатировать то, что сейчас страны ЦВЕ пережи-
вают период полной дискредитации политического класса и чре-
звычайно низкого – самого низкого с 1990 г. – уровня доверия ко 
всем участникам политического процесса. Следствием является 
высокий уровень политической стагнации и низкий уровень леги-
тимности власти, что существенно усложняет реализацию каких 
бы то ни было правительственных инициатив.  

В последние годы в демократическом развитии стран ЦВЕ 
наблюдаются сложные и противоречивые процессы. Адаптация 
стран ЦВЕ в ЕС происходит более сложно, чем предполагалось. 
Высказанные некогда политиками стран ЦВЕ предостережения 
ныне не выглядят безосновательными. Например, по мнению                  
И. Пеге, главного политического советника бывшего президента 
Чехии В. Гавела, «пока членство в ЕС оставалось лишь целью, оно 
имело дисциплинирующее воздействие на политические элиты 
региона. Фактически обещание членства в ЕС теперь кажется го-
раздо более эффективным средством продвижения реформ, чем са-
мо членство: стремление, в отличие от членства, предоставляло ЕС 
намного больше политического влияния»64.  

Как известно, после вступления стран ЦВЕ в ЕС партии, 
которые привели их в ЕС, проиграли парламентские выборы – в 2005 
г. в Польше, 2006 г. в Венгрии и в Словакии. Социалисты в Чехии, 
хотя и остались у власти, но показали более низкие электоральные 
результаты, чем на предыдущих выборах. Некоторые политические 
силы пытались пересмотреть условия членства в ЕС (в частности, 
польская «Самооборона» и Лига польских семей).  

Давая оценку функциональным возможностям нынешнего 
политического класса, все же следует воздержаться от категоричных 
оценок катастрофичности ситуации. «Запас прочности» центрально-
восточноевропейских обществ и политических систем достаточен 

                                                 
64 Цит. по: Пеге И. Недолгий век популистов: Центральная Европа на пороге 

выборов // День. – 2005. – 15 ноября. 
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для того, чтобы противостоять откатам в авторитарное состояние. 
Социально-экономические и политические процессы в странах ЦВЕ 
в последних двадцать лет свидетельствуют, что независимо от того, 
какие партии сменяют друг друга у власти, политика государств 
меняется несущественно, хотя общества остаются достаточно чув-
ствительными к изменениям социальной политики. Демократичес-
кий электоральный механизм стал привычным и признанным яв-
лением, механизмы выборов довольно успешно действуют на протя-
жении двадцати лет. Уровень доверия граждан ко всем структурным 
подразделениям политического класса (за исключением экспертно-
аналитической среды) в последнее время существенно снизился, хотя в 
целом он соответствует среднеевропейским показателям (18 – 26%)65 и 
является скорее общеевропейской реакцией на снижение социаль-
ных расходов со стороны правительств стран всего ЕС – также, как 
и достаточно высокий уровень политического абсентеизма. 

Политическая нестабильность в настоящее время стала нор-
мой для стран региона. В то же время автор не разделяет популяр-
ную ныне точку зрения, что в странах ЦВЕ очевидна эрозия де-
мократических институтов, которые не оправдывают надежды 
жителей стран региона на улучшение уровня жизни и снижение 
уровня безработицы и экономической поляризации общества. 

Данные «Индекса трансформации – 2010» свидетельствуют о 
том, что страны ЦВЕ достигли определенного уровня демократии 
и рыночной экономики. Но качество сложившихся в этих странах 
демократических институтов эксперты оценивают по-разному. По 
показателям индекса качества управления (с помощью которого 
оценивается производительность действий политических элит при 
проведении демократических и рыночных реформах) страны ЦВЕ 
демонстрируют улучшение. Венгрия, Польша, Словакия и Чехия 
отнесены к числу двенадцати стран так называемой «функциони-
рующей либеральной демократии», которые полностью консоли-
дированы или близки к тому и имеют баллы по демократическому 
показателю в диапазоне 8,0 – 9,8 (по десятибалльной шкале) 66.  
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Таким образом, автор склоняется к той точке зрения, что в 
странах ЦВЕ мы видим довольно успешные примеры демокра-
тического перехода, а функциональность политического класса 
является достаточно высокой. Несмотря на имевшие место в 
последние годы в Польше, Чехии и Словакии многочисленные 
коалиционные баталии, эти страны, во-первых, продемонстрирова-
ли действенность механизмов формирования политического класса 
(выборы, разнообразные форматы взаимодействия власти и оп-
позиции); во-вторых, прошедшие за последнее десятилетие электо-
ральные циклы в данных странах по большинству признаков 
приближаются к характерной для стран Западной Европы системе 
«качелей», при которой власть и оппозиции поочередно сменяют 
друг друга у руля управления на основе одних и тех же процедур; 
в-третьих, вопреки угрозам многих экстремистски настроенных 
политических партий и даже их прихода в парламенты, политика 
этих стран не меняется коренным образом (например, ни одна из 
партий публично не заявляет о необходимости выхода из ЕС или 
НАТО). Состояние партийных систем и организованных групп ин-
тересов показывает, что консолидация политико-электорального – 
через политические партии и функционального (группы ин-
тересов) представительства интересов в основном состоялась. 
Несмотря на кризис в ЕС и достаточно вариативное соотно-
шение уровня еврооптимизма / европессимизма в странах ре-
гиона (например, 78% поляков и 78% словаков положительно 
относятся к членству в ЕС – это самый высокий уровень 
поддержки среди всех стран ЕС!)67, политические конфликты не 
перерастают в общественно-политические, а разворачиваются 
внутри политического класса (уровень легислократов и электо-
кратов) и в пределах конституционных требований. 
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Олена Кривицька 
 

ДИХОТОМІЯ «СХІД–ЗАХІД» 
 ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Актуальність проблеми регіональної поляризованості Ук-
раїни після помаранчевої революції не зменшилася, а навпаки – 
посилилась і набула чітко визначених параметрів. Президентські 
вибори 2004 р., розколовши українське суспільство, виявили наяв-
ність кількох конкуруючих національних проектів, кожен з яких 
має досить чіткі регіональні виміри та політичне представництво. 
Найбільш крайні погляди навіть ставлять під сумнів існування в 
майбутньому України як єдиної держави. Втім, не можна не 
помічати виразної партикуляції етнічних інтересів, фрагментація 
яких створює альтернативу процесам консолідації. За таких умов 
міжрегіональний «розкол» має не лише політичне, але й виразне 
національне забарвлення. В його спектрі є місце мовним та кон-
фесійним відмінностям, різним оцінкам минулого і поглядів на 
майбутнє, діаметрально протилежним зовнішньополітичним орієн-
таціям. Усі вони активно експлуатуються у виборчій кампанії до 
Верховної Ради України. 

 Громадяни очікували, що після глибокого суспільного потря-
сіння, яким була виборча кампанія 2004 р., буде докладено мак-
симум зусиль для того, щоб «заспокоїти» країну та суспільство й 
зосередитися на тих проблемах у міжрегіональних відносинах, ви-
рішення яких давно на часі. Однак розвиток подій свідчить, що 
деякі політичні сили продовжують використовувати у виборчій 
кампанії гасла та політичні технології, які поглиблюють суспіль-
ний розкол. Штучне протиставлення Сходу й Заходу України 
призводить до нав’язування політично лояльним щодо української 
держави російськомовним українцям та росіянам Східної України 
етнолінгвістичної домінанти української ідентичності, яка є для них 
неприйнятною, а отже – до посилення протистояння. Теза про «дві 
України», яка досить часто свідомо використовується політиками 
для розпалювання внутрішнього протистояння, надзвичайно не-
гативно відображається на процесі формування української нації. 
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Ось чому Ю.Таран закликає «заповнити символічний простір пози-
тивними орієнтирами, які б зняли напруження між різними культур-
ними і соціальними групами населення» 68. 

Сьогодні становище України змінюється, як і поступово змі-
нюються й наша пострадянська свідомість. Поступово ми звикаємо 
до того, що шокуючі заголовки в періодичних виданнях не завжди 
пов’язані з політичними провокаціями та що є провокації науково-
публіцистичні, мета яких привернути увагу до проблеми. Однак, 
маємо визнати, що не всі провокації однаково безневинні в полі-
тичному сенсі. Є теми, жартувати з якими небезпечно. І до таких 
сьогодні, як і двадцять років тому, належать питання про «дві Ук-
раїни», про розкол України, яке вимагає від науковців (принаймні 
тих, хто вірять в Україну), виваженості і політичної коректності. 
Вона, на мій погляд, має виявлятись у зваженому, продуманому 
аналізі відмінностей, що існують між регіонами – без образ і 
навішування ярликів, але в жодному разі – не у відмові від аналізу 
наявної глибини розбіжностей у політичних, мовно-культурних, 
соціально-політичних чи навіть морально-етичних характеристи-
ках населення різних областей України. Те, що в Україні існує 
регіоналізм як чинник поки що нерозв’язаних міжрегіональних 
суперечностей, які загострюються внаслідок політичних спеку-
ляцій, не означає, що задля уникнення цих загострень ми повинні 
утримуватися від аналізу відмінностей чи ідеологізувати картину 
«в ім’я єдності». 

Ставлячи питання про сценарії можливого розвитку подій у 
майбутньому, С.Гантінгтон називав як найбільш імовірний такий: 
«Україна залишиться об’єднаною, залишиться поділеною, зали-
шиться незалежною і загалом – тісно кооперованою з Росією» 69. 
Минуло вже багато років, і не виключно, що сьогодні думка вче-
ного могла би бути дещо іншою. Чи є підстави для того, щоб 
говорити про «дві України», не кажучи вже про «розкол». Для від-
повіді з’ясуємо деякі аспекти регіональних відмінностей у кон-
тексті зазначеної проблеми. 
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Політичні кризи передостанніх десяти років висвітлили 
поляризацію України на «Захід» і «Схід». Колаж влади, що 
спостерігався в ході президентських виборів 2004, 2009 років, став 
не тільки результатом виборчої кампанії, але й продуктом іс-
торичного розвитку України. До того ж, специфіка тих виборів 
полягає в тому, що вони стали і причиною, і наслідком не стільки 
зміни влади, скільки чергового міжелітарного перерозподілу влас-
ності усередині країни. Заклики до поглиблення демократизації в 
таких умовах стали лише ширмою для цього перерозподілу. У 
зв’язку з цим останнім часом значно зросло і, на нашу думку, 
надалі зростатиме розчарування у новій владі серед більшості ук-
раїнських громадян, які чекали від неї швидких і помітних со-
ціально-економічних змін. Адже голосування, а тим більше – ву-
лична підтримка кандидатів обумовлюються не стільки їх популяр-
ністю, скільки одіозністю представників старого керівництва, а та-
кож вибором того чи іншого вектора розвитку України чи запере-
чення того, що пропонують опоненти. Зауважимо, що схожа кар-
тина «розколу» країни, але й не настільки інтенсивна, спостеріга-
лася і під час усіх попередніх президентських виборів. У найближ-
чому майбутньому ситуація може стати безпрецедентною, бо істо-
рично зумовлений і штучно підтримуваний розкол країни, громад-
ської думки та політикуму в контексті очікуваних результатів 
політичного реформування стає картою у боротьбі за виконавчу чи 
законодавчу владу. Політична криза висвітлила, окрім політичних, 
низку соціально-економічних суперечностей регіонального харак-
теру, які поглиблюються проросійськи налаштованою частиною 
населення. Насамперед це стосується націотворення. 

Як зазначалося вище, процес формування національної іден-
тичності, як правило, збігається зі становленням національної дер-
жавності. Поєднання у соціальній політиці елементів етнонаціона-
лізму та полікультуралізму породило протиріччя в цілісності 
сприйняття загальнонаціональної державності. Нагадаємо, що і в 
Конституції України, ухваленої 1996 року, обидві ці моделі націо-
творення втілені, обумовлені особливостями перехідного періоду. 
Зазначимо, що дискусії початку 1990-х р.р. ХХ ст. концентрува-
лися навколо ідеї федеративного устрою України. Проте цю ідею 
відкинули прихильники моноетнічної моделі, які вбачали в ній 
загрозу ще не сформованій державності. 
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Ідеї полікультуралізму поступово входять у суспільну свідо-
мість, утверджуючись як нормативне уявлення про мовну компе-
тентність, а також про перспективи розвитку етнокультурних 
спільнот. Якщо оцінювати діяльність останніх з точки зору ціле-
спрямованого формування громадянської нації, то можна констату-
вати, що сучасний етап становлення етнічних спільнот відображає 
стратегію самоорганізації на регіональному рівні. На сьогодні ідея 
полікультуралізму не знайшла концептуального відображення в 
межах державної політики і не оформлена інституційно. 

Про амбівалентність державної політики України пишуть на-
віть західні аналітики. Так, С. Гантінгтон підкреслює, що «Україна є 
розщепленою країною з двома різними культурами». Він аргументує 
свої висновки результатами президентських виборів 1994 р., коли 
Західна Україна голосувала за Л. Кравчука, а Східна – за Л. Кучму. 
Посилаючись на одного з американських оглядачів, С. Гантінгтон 
робить висновок: «Ці вибори відбивають, навіть кристалізують роз-
рив між європеїзованими слов’янами Сходу і Західною Україною, а 
також дозволяють припустити, що Україна може стати російсько-
слов’янською. Це не стільки етнічна поляризація, скільки розбіж-
ності культур». У цьому з С. Гантінгтоном погоджується інший бри-
танський аналітик А.Вільсон 70. Він вважає, що суттєвою харак-
терною властивістю України є «серединна основа між українською і 
російською ідентичностями, котра реально існує, але суперечить 
логіці державності, яка має консолідувати». Саме зарубіжні ана-
літики наголошують на проблемі «двох Україн», котрої, як вони 
вважають, українські політологи намагаються не торкатися. 

Протягом політичної кризи в Україні протистояння Сходу і 
Заходу країни викликалося не тільки культурними та національ-
ними особливостями, але й різницею в економічному розвитку ре-
гіонів. Об’єктивні чинники дозволяють перевести політичний 
конфлікт між прихильниками двох кандидатів у президенти в іншу 
площину – протистояння промислово розвинених східних об-
ластей, що стали економічними донорами, і слабко розвинених у 
промисловому відношенні західних регіонів. У економічно по-
тужних регіонах перевагу мають соціально-економічні потреби, у 

                                                 
70 Ukrainian Ethnonational Identity // International Organization for Migration. –

IOM UN, 2000. – P.5. 
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слабких же дефіцит промислового потенціалу компенсується куль-
тивуванням національних почуттів. 

Прогнозування поступу громадянського суспільства ґрун-
тується також і на виявленні тенденцій розвитку етнокультурного 
поля України. Радикальні соціальні зміни в Україні кінця XX – 
початку XXI століть призвели до глибокої кризи у сфері 
конструювання та підтримання соціальних ідентичностей. Фунда-
ментальні перетворення охопили, в першу чергу, царину політико-
державних і національно-етнічних відносин. Поява нових дер-
жавно-політичних утворень спричинила процес перегляду всієї 
системи категоризації навколишнього світу та місця в ньому 
індивідів і соціальних груп. 

Однією з найважливіших форм соціальної адаптації до нових 
суспільно-політичних реалій стало формування та підсилення 
регіональної ідентичності на окремих територіях, що відзнача-
ються стійкою історико-культурною, економічною та соціальною 
специфікою. В ході двох останніх виборчих кампаній спостері-
галась безпрецедентна політична мобілізація виборців на основі 
актуалізації регіональної ідентичності. Головну роль у цьому про-
цесі, на нашу думку, відігравали не стільки інтереси, скільки сим-
воли та ідентичності. Бурхливі політичні події, пов’язані з остан-
німи виборами у Верховну Раду,викликали жвавий інтерес до 
проблем регіоналізму та регіональної специфіки окремих тери-
торій. Нинішні культурно-цивілізаційні колізії в Україні спону-
кають до змістового переосмислення суспільних цінностей, що пе-
редбачає аналіз духовних, соціокультурних та історичних коренів 
як Заходу і Центру України, так й індустріальних східних регіонів. 

Уже зазначалося, що регіональні відмінності поліетнічного 
українського суспільства зумовлені багатьма об’єктивними чин-
никами, найбільш значимими серед них є: 

Етнічна своєрідність регіонів. У західних областях значну 
частину етнічного складу становлять західні слов’яни. Оскільки ця 
територія – тривалий час належала до складу інших держав, то, 
внаслідок прагнення до самозбереження, у цих етносів історично 
склалися найміцніші традиції консолідації на національному 
ґрунті. Тут більш розвинена психологія індивідуального господа-
рювання та підприємництва, більш поширені західноєвропейські 
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політичні й культурні орієнтації, підкріплені сімейно-родинними 
зв’язками. Центральна і Північно-Східна Україна є історично основ-
ними регіонами розселення українського етносу, який найменше 
«розбавлений» інонаціональними елементами. Тут переважає сільське 
населення колгоспного типу. А міста, які в останні десятиріччя роз-
рослися за рахунок мігрантів із села, мають значний прошарок людей 
з психологією близькою до селянської. Щодо традицій приватного 
підприємства, вони значною мірою були знівельовані за радянської 
влади, тому ідеї ринкової економіки сприймаються обережно, з 
пересторогою. Водночас підтримуються давні й широкі економічні, 
культурні та сімейно-родинні зв’язки з Росією і Білоруссю. 

Особливою етнонаціональною специфікою відзначаються 
Крим і Південно-Східний регіон. Останній традиційно промислова 
зона, де переважають політичні та соціально-економічні цінності 
робітничого класу, а етнічний склад населення найбільш строкатий, 
порівняно з рештою території України. Значний його відсоток – ро-
сіяни та представники південних народів. Крім того, населення пере-
важно російськомовне з традиційною історичною, економічною, 
культурною та сімейно-родинною орієнтацією на Росію. 

Регіональна дислокація основних конфесій. Вплив Україн-
ської Православної церкви (Московський патріархат) поширюється 
переважно на Схід і Південь, УПЦ Київський патріархат – на Київ 
та Центр, римо-, греко-католицької, автокефальної і про-
тестантських церков – на Захід і частково на Центр. 

 Регіональна диференціація економічного потенціалу та 
ефективність його використання. Основний економічний потен-
ціал країни зосереджений у східному і південному регіонах, де 
історично домінують російська мова і культура – порівняно з пере-
важно україномовними центральними і майже суцільно україно-
мовними західними територіями. За оцінкою фахівців Інституту 
соціології НАН України, у шести регіонах України (Донецькій, 
Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій Харківській областях 
та в Києві) зосереджено 48,4 % основних засобів країни, 52,6 % – 
виробництва валової доданої вартості, 65,4 % – виробництва 
промислової продукції, 49,2 % – обсягу інвестицій71. 
                                                 

71 Українське суспільство. 20 років незалежності. Соціологічний моніторинг: 
У 2-х т.Т.1. – К.: Інститут соціології НАН України,2011. – 576 с. 
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Регіональна диференціація політичної та економічної еліти 
України. «Донецька», «луганська», «дніпропетровська», «київська» 
групи – звичні назви для визначення різних центрів впливу та 
концентрації капіталів. Ця обставина не може не усвідомлюватися 
як населенням, так і регіональними лідерами, а також штучно ак-
тивізуватися деякими політичними силами, які вдало використо-
вують етнічну карту. Принагідно зауважимо, що більшість ук-
раїнських політичних партій сформувалися не навколо певних 
політичних ідеалів і цінностей, а навколо лідерів, культурної само-
ідентифікації членів партій, регіональних еліт тощо. 

Регіональна диференціація мовної практики, ментальності, 
геополітичних, культурних, ціннісних орієнтацій. 

Розігрування багатьма політичними силами «карти» регіо-
нальної своєрідності України під час парламентських та прези-
дентських виборів. Останні президентські вибори надали мож-
ливість спостерігати, як деякі політтехнологи розігрували карту 
регіональної специфіки території України: етнополітичної, мовної, 
культурної, геополітичної, історичної, економічної, ментальної 
тощо. Деякі політики, ЗМІ наполегливо нагадували українським 
громадянам, що Україна – не монолітна держава. Актуальність цієї 
проблеми загострилася у зв’язку з достроковими парламентськими 
виборами 2007 р. 

Цілком очевидно, що поглиблення зазначених відмінностей 
створює ризики територіальній цілісності України та грома-
дянському миру. І це поглиблення лежить у площині дії, насам-
перед, суб’єктивного чинника: діяльності (або бездіяльності) влади, 
політичних та економічних еліт, партій. З огляду на перипетії 
конституційної та політичної реформи, надзвичайно важливо 
зберегти керованість державою, не дати зламати вертикаль ви-
конавчої влади.  

Актуальною проблемою українського суспільства є його кон-
солідація, а саме – пошук злагоди, здорових інтеграційних кон-
солідацій в масовій поведінці та громадській думці. Тобто по-
будова громадянського суспільства і формування української по-
літичної нації. Україні, щоб вижити як нації, необхідно постійно 
робити рефлексію й ідентифікацію стосовно культурних, ціннісних 
координат, що є європейською традицією ідентифікації соціуму. 
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У контексті регіональних відмінностей, полікультурності, под-
війної ідинтичності доцільним для України єдиним перспективним 
шляхом цивілізаційного поступу країни є збереження унітарності дер-
жави і формування української політичної нації. Єдиний засіб запобігти 
дезінтегративним проявам в Україні – зміцнення усвідомлення гро-
мадянами їх єдності, формування у них спільного національного по-
чуття і спільної національної ідентичності, які б домінували над інши-
ми видами ідентичності – етногрупової, станової, професійної тощо. 

Справедливості заради зауважимо, що проблема «розколу 
країни», «виникає» щоразу, як тільки розпочинаються якісь карди-
нальні зміни, загострюється суспільна ситуація чи політична кон-
куренція під час виборчої кампанії. Про різницю між Сходом і За-
ходом говорили протягом здобуття незалежності з 1991 р. Де-
монстрували карти поділу «по Дніпру» після другого туру прези-
дентських виборів 1994 р. та після перемоги опозиції за пар-
тійними списками 2002 р. Ми стали свідками, що найбільшої 
гостроти це питання набуло 2004 р. в ході президентської виборчої 
кампанії і подій «помаранчевої революції», спрямованої проти 
спроби фальсифікувати вибори на користь кандидата, асоційо-
ваного зі Сходом. В подальшому це питання використовувалося 
для спекуляцій протягом парламентських виборів 2006 р. та стало 
«козирем» для кандидата від Сходу у виборах Президента у 2009 р. 

За опитуванням Центру імені О. Разумкова, восени 2009 р. 
близько 56 % респондентів дотримувалися думки, що поділ сус-
пільства «на дві частини, які перебували у конфлікті між собою», 
який виник під час виборчої кампанії, зберігся. Навіть на більш 
різке запитання, поставлене КМІСом: чи є поділ на Схід і Захід – 
поділом на ворогуючі сторони, ствердно відповіли 35 % респон-
дентів. До речі, сторона, що вважає себе переможеною, відчуває це 
гостріше: на Заході твердження про поділ на ворожі табори 
поділяють 24 %, у Центрі – 29 %, на Півдні – 34 %, на Сході – 54%. 
Понад те, загалом 11 % опитаних вважають, що суперечності 
загострились, а 44 % – що ситуація не змінилася; нівелювання 
суперечностей помітили лише 23% (по регіонах ці три показники 
розподілилися нерівномірно: Захід – 6 %, 41 % і 37 %, Центр – 8 %, 
43 %, 25 %, Південь – 12 %, 39 %, 23%, Схід – 18%, 55%, 5 %72. 

                                                 
72 Український незалежний центр політичних і економічних досліджень імені 

О.Разумкова / [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http: //ucipr.kiev.ua 
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Безперечно, що проблема «розколу» має глибоке історичне 
коріння, пов’язане з часами Руїни, коли Лівобережжя і Право-
бережжя мали різних гетьманів, тяжіли до різних союзників і, 
зрештою, опинилися в межах різних держав. «Розкол» став одним 
із стереотипів сприйняття України, оскільки західні автори вже 
традиційно говорять про «несподівану націю» (Е. Вільсон), про-
водять саме по території України міжцивілізаційний кордон на 
карті «зіткнення цивілізацій» (С. Гантінгтон). Навіть в сучасних 
працях, в яких уже враховано досвід «помаранчевої революції», 
йдеться про унікальне завдання, яке постало перед Україною – 
створити єдину націю.73 

Зазначимо, що подібні приклади залишилися в історії й ін-
ших європейських народів, зокрема – польського, німецького, іта-
лійського. Однак міжрегіональні відмінності в Україні глибші, ос-
кільки мають одразу кілька вимірів – географічний, економічний, 
культурний. До цього додається певна розмитість об’єднавчої ідеї, 
«спільного знаменника», до якого зводилася б ідентифікація 
жителів різних регіонів. Хоча, уявлення про таку спільність у 
суспільстві існує, розбіжності не переходять у серйозні вимоги 
щодо сепаратизму. 

Українське суспільство виграло б набагато більше від пере-
ведення міжрегіональних відмінностей у конструктивне річище та 
практичну реалізацію єдності у багатоманітності. Інакше реальні 
розбіжності не дозволятимуть повністю реалізувати можливості 
співпраці між регіонами і вводитимуть сусідів у спокусу ско-
ристатися цими розбіжностями для досягнення своїх геопо-
літичних цілей.  

Держава й досі не знайшла адекватних методів залагодження 
проблеми «розколу», а насамперед вироблення єдиного (все-
українського) ціннісного, поняттєвого, символьного простору. Це 
завдання постало перед новою владою особливо гостро, оскільки в 
ході виборчих кампаній 2004, 2006, 2009 років проблема «розколу» 
ще й штучно підігрівалася, а регіональні відмінності свідомо 
виводилися на перший план – насамперед політичними силами, що 
їх асоціюють зі «старим» режимом, і найнятими ними російськими 
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та вітчизняними політтехнологами. Без її подолання, без при-
пинення процесу формування негативних взаємних стереотипів у 
жителів різних регіонів через різницю в ціннісних орієнтаціях годі 
сподіватися на динамічний поступ країни, на інтенсивний со-
ціальний та економічний розвиток. 

На жаль, доводиться констатувати, що в Україні й досі діють 
чинники, які сприяють збереженню «розколу». Вони зумовлені 
географічними особливостями територій, структурою виробниц-
тва, що визначає основні форми зайнятості та відповідні поведін-
кові орієнтації, історією формування і взаємодії основних суспіль-
них груп, яка визначає менталітет та особливості світосприйняття. 
Дійсно, цих чинників виявилося недостатньо, аби розірвати країну, 
але вони й далі «працюють» на збереження проблеми «розколу» в 
замороженому стані, не дозволяючи остаточно зняти її з порядку 
денного. Серед них головними є такі чинники: 

По-перше, розмитість національної ідеї, яка об’єднувала би 
різні регіони. В Україні й досі не вироблено єдиної системи цін-
ностей, яка стала б визначальною для самоідентифікації громадян, 
точкою відліку для такої ідентифікації. «Пошук національної ідеї» 
багато в чому перетворився на самодостатній процес (особливо в 
національно-патріотичному дискурсі), однак він був безрезультат-
ним. В експертних колах наприкінці 1990-х – на початку 2000-х ро-
ків почали говорити навіть про певні сурогати національної ідеї – 
про європейську інтеграцію як мету, що схвально сприймається 
громадянами в усіх регіонах країни. 

Одним з важливих далекосяжних результатів «помаранчевої 
революції» стала демонстрація того, що можливість об’єднати 
суспільство навколо чітко окреслених цінностей є реальною. Цін-
ності «Майдану» – свобода слова, права людини, чесні і прозорі 
вибори – зуміли об’єднати жителів усіх регіонів, різні соціальні 
верстви, громадян різного віку. Попри націленість «Майдану» на 
боротьбу, цінності, що ним сповідувалися, зробили цю боротьбу 
принципово мирною. Після «Майдану» стало можливим говорити 
навіть про своєрідну «місію» України – бути зразком і провід-
ником демократичних змін у геополітичному регіоні. Здавалося, 
що від «оборони» – вигадування спільної національної ідеї – 
українська нація могла перейти «в наступ» – почати відігравати 
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активну роль у процесах, які відбуваються в Східній Європі і на 
теренах колишнього СРСР загалом. Проте «помаранчева рево-
люція» не зняла проблеми «розколу». Навпаки, велика частина сус-
пільства, особливо в південних і східних регіонах, відсторонилася 
від «помаранчевих» подій, сприймаючи їх як чужі для себе74. 
Цінності «Майдану» мають пройти серйозне випробування в ук-
раїнському суспільстві, адже воно ще має усвідомити, що для 
повноцінної їх реалізації потрібні час та зусилля і влади, і гро-
мадськості. Й у будь-якому випадку ці цінності мають бути 
прийняті більшістю громадян у всіх регіонах. 

По-друге, регіональні особливості ціннісно-ідеологічних 
орієнтацій українського суспільства. Важливим позитивним чин-
ником етнополітичного розвитку українського суспільства є без-
конфліктність ціннісних орієнтацій суб’єктів етнополітичного 
простору, а також те, що не існує міжцивілізаційного розколу в 
геокультурному просторі країни водночас за наявності політичних, 
ціннісно-ідеологічних відмінностей. Однак регіоналізаційні вик-
лики (етномовні відмінності між Сходом і Заходом України, різні 
світоглядні і політичні орієнтації населення тощо) поставили ук-
раїнське суспільство перед складною проблемою збереження і 
реалізації демократичного потенціалу та досягнення політичної 
консолідації. Соціокультурна строкатість та наявність помітних 
міжрегіональних диспропорцій свідчать про істотні відмінності як 
в політичних преференціях громадян, так і в їх ставленні до реалій 
економічного, соціально-політичного та культурного гатунків. 

По-третє, відмінності жителів різних регіонів за основними 
критеріями самоідентифікації є одним з чинників, що підтримують 
проблему «розколу». Опитування громадської думки свідчать, що 
в різних регіонах по-різному оцінюють питання мови і культури, 
події історичного минулого і зовнішньополітичну орієнтацію дер-
жави. Більше того, жителі різних регіонів вважають, що між ними 
існують глибші культурні відмінності, ніж з громадянами сусідньої 
країни. За результатами опитування, проведеного Центром імені 
О. Разумкова з 20 по 27 грудня 2010 року, більшість респондентів 
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у всіх регіонах відзначили значну схожість в культурі, традиціях і 
поглядах громадян України і громадян Росії (44,2 %), а також ук-
раїнців в Україні і росіян в Україні (49 %). Водночас у всіх ре-
гіонах значно меншим виявився відсоток тих, хто дотримується та-
кої ж думки щодо культури, традицій і поглядів жителів Галичини 
і Донбасу (9,2%). Більшість жителів усіх регіонів загалом добре 
ставиться до жителів інших – у середньому 70% 75. Однак у став-
ленні одне до другого жителів Заходу, з одного боку, і Сходу та 
Півдня, з іншого, спостерігається певне відчуження: серед жителів 
Заходу позитивно ставляться до жителів Сходу і Півдня 60 %, а 
серед останніх 50 % висловлюють позитивне ставлення до жителів 
західних регіонів. Водночас ставлення до Росії на Сході і Півдні є 
помітно кращим 73 %, ніж до регіонів своєї ж країни – Центральної 
62 % і Західної України 50%, Галичини 50 %. 

Значна різниця спостерігається й у ставленні жителів різних 
регіонів до ідентифікаційних питань (зокрема, мовному), а також 
до «знакових» подій історії та прозахідних чи проросійських 
зовнішньополітичних орієнтирів. За даними названого опитування, 
за надання російській мові статусу другої державної виступає 
принципово різна частка громадян: на Заході – 3,2%, у Центрі – 
27,1 %, на Півдні – 54,8 %, на Сході – 60%. Натомість за збе-
реження статусу державної мови винятково за українською та за 
використання російської лише на побутовому рівні на Заході 
виступають майже 80%, у Центрі – 41%, на Півдні – 12,2 %, на 
Сході – близько 15% респондентів. «Компромісний» варіант–збе-
реження української мови як єдиної державної із запровадженням 
російської як «офіційної» на регіональному рівні – обстоюють 
15,3% опитаних на Заході 25,1% – у Центрі, 14,2% – на Півдні і 
21,3% – на Сході. Для переважної більшості жителів західних 
областей пріоритетним напрямом зовнішньої політики є від-
носини з країнами Європейського Союзу 60%, тоді як для пере-
важної більшості жителів Сходу і Півдня – відносини з Росією 
(62,1% і 56, 6%, відповідно)76. 
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Цікаво, що і для жителів Центру країни російська перспек-
тива видається привабливішою за європейську: за пріоритетність 
російського вектора зовнішньої політики виступають 32,4% опи-
таних, європейського – 26,8%. Аналогічні дані зафіксовані й у 
відповідях на запитання стосовно членства України в різних між-
народних структурах (ЄС, НАТО): вступ до ЄС схвалюють 64,6% 
опитаних на Заході і 30% на Сході, вступ до НАТО – 31,3% і 7,2%, 
відповідно. Крім того, цитоване опитування засвідчує наявність ще 
більших розбіжностей стосовно подій минулого. Тут просте-
жуються регіональні особливості, які не вкладаються в схему 
«Захід + Центр проти Схід + Південь». Так, найбільше тих, хто 
хотів би відновлення СРСР, на Півдні (27,2%; при цьому 46,2% 
бажають такого відновлення навіть попри те, що усвідомлюють 
неможливість цього). Й у Центрі, і на Сході обидві категорії 
«ностальгуючих» складають разом близько 51% (щоправда, в 
Центрі понад 31% респондентів розуміє, що СРСР відновити не-
можливо; на Сході таких 27%). Водночас на Заході обидві ка-
тегорії «ностальгуючих» трохи перевищують 15%. 

3 іншого боку, на Заході лише 36% готові визнати адекватність 
боротьби проти фашизму назви «Велика Вітчизняна війна»; в інших 
регіонах цей радянський термін вважають прийнятним дві третини 
опитаних. Нейтральна назва «Друга світова війна» сприймається по-
зитивно більш ніж 40% на Заході і менш ніж 30% у решті регіонів. 
60% опитаних на Півдні і 54% на Сході вважають історію України 
невід’ємною від історії Білорусі й Росії. В Центрі таку думку 
поділяють 41,5%, на Заході – 17,4% опитаних. Єдиними спадко-
ємцями історії й культури Київської Русі готові визнати себе 46% 
респондентів на Заході, 26% – в Центрі, 17,6% – на Сході. Най-
меншою популярністю користується така думка на Півдні – 10% 77. 

 Треба визнати, що регіональні розбіжності в оцінці знакових 
подій минулого і перспектив майбутнього відбились і на оцінці 
сьогодення. Опитування фонду «Демократичні ініціативи», про-
ведене в 2011 р., виявило істотні відмінності в оцінках населенням 
різних регіонів України правильності вектора розвитку країни. 
Якщо в Західній Україні 5% опитаних були певні, що в Україні всі 
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процеси відбуваються в вірному напрямі, то в Центрі так вважали 
25%, на Північному Сході – 12,96%, на Південному Сході – 18%, 
на Півдні – 14,9%, а в Донбасі – майже 60%.  

З наближенням виборчої кампанії, агітації різних політичних 
сил і посиленням орієнтації виборців на месиджі «своїх» партій 
відмінності увиразнюються: за даними опитування КМІС, у лю-
тому 2011 р. вважали, що країна рухається в правильному напрямі, 
5% респондентів на Заході, 22,1% – у Центрі, 16% – на Півдні і 
лише 40% на Сході 78. 

Зрештою, по-різному ставляться українці з різних регіонів і до 
тих інститутів, які дозволяють здійснювати безпосередній вплив на 
владу, насамперед до виборів. Джерела цих розбіжностей потребують 
додаткового дослідження: чи тут справа у різному ступені віри в 
спроможність громади вплинути на стан справ у державі, чи в 
недовірі до державних механізмів як таких, а чи у сприйнятті держави 
як своєї, а отже, вартої уваги і зусиль, чи як чужої, а відтак нецікавої. 
Як би там не було, але за опитуванням, проведеним 2010 р. Центром 
імені О. Разумкова, з виборчою системою України ознайомлені 41,6% 
опитаних на Заході 14% – у Центрі, але тільки 40% на Сході. Права 
виборців та особливості виборчих процедур «дуже добре» знають 
18,7% респондентів на Заході і 11,7% – на Півдні. Натомість 
більшість громадян у всіх регіонах (від 53,6% у Центрі до 63,1% на 
Заході) переконані, що знають ці права і процедури «приблизно»79. 

Політизація ідентифікаційних питань, перетворення їх на 
чинник політичної боротьби на підставі більшої зручності і звич-
ності для жителів східних і південних областей спілкуватися ро-
сійською мовою загрожує не просто збереженням чи поглибленням 
відмінностей – ці відмінності можуть лягти в основу іденти-
фікації, надаючи нового значення протиставленню «Ми – Вони»: 
«Я – російськомовний, не україномовний», замість «Я – украї-
нець». Накладаючись на контекст передвиборчих і поствиборчих 
політичних обвинувачень, такий спосіб ідентифікації може й 
надалі відштовхувати громадян різних регіонів одне від одного. 
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Отже, регіональний чинник, який став очевидним в умовах прези-
дентських виборів 2004, 2009 років, інтегрує низку регіональних 
особливостей полікультурного поля України.  

Україна не є унікальною в сенсі територіальних відмін-
ностей. Такі відмінності спостерігаються в кожній країні, де для 
цього існують історичні причини, багатоетнічний та багатокон-
фесійний склад населення, нерівномірність соціально-економіч-
ного розвитку, різні геокультурні та, відповідно, геополітичні 
орієнтації громадян. Самі по собі такі відмінності не становлять 
загрози цілісності громадянської нації та територіальній цілісності 
держави. Ризик виникає тоді, коли ці відмінності поєднуються і 
набувають чітко окресленої географічної локалізації – тоді вони 
здатні набути характеру протиріч.  

Україні, по-перше, притаманні зазначені вище відмінності в 
найбільш ризикованому їх поєднанні (йдеться про ототожнення 
національно-етнічної ідентичності з конфесійною і водночас з 
культурно-цивілізаційною; великим групам громадян України 
(регіональним спільнотам) властиве саме таке поєднання цих трьох 
ідентичностей, але для кожного регіону – інших), та головне – з 
чіткою регіональною локалізацією. По-друге, в Україні ще не 
сформувалася не лише громадянська нація, але й «національна 
ідея» – чітка державна стратегія розвитку країни, яка могла б стати 
основою консолідації нації. Тривале збереження такого стану може 
перетворити ризик на загрозу. 

Підсумовуючи, окреслимо основні чинники політичного, еко-
номічного, соціального, соціогуманітарного характеру, які зумовлю-
ють збереження міжрегіональної поляризації, поглиблення регіо-
нальних відмінностей ідентичності громадян України, взаємного від-
чуження жителів регіонів. 

Чинники політичного характеру. Надто тривалий трансфор-
маційний період, брак стійкого курсу, чіткої стратегії розвитку дер-
жави і суспільства. Йдеться, насамперед, не про наявність різного 
рівня документів – урядових, національних і державних програм і 
планів, програмових виступів Президентів України на національному 
і міжнародному рівнях, президентських послань до парламенту тощо. 
Таких документів не бракує. Йдеться про їх суперечливість, непослі-
довність, а головне – про практику необов’язковості їх виконання, що 
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спричиняє колосальний розрив між деклараціями і реаліями полі-
тичного та соціально-економічного життя країни. 

Як зазначалося вище, трансформаційний період зумовлює 
кризу ідентичності суспільства, а її глибина і тривалість залежать 
значною мірою від здатності політичної еліти, по-перше, запропо-
нувати прийнятні для суспільства виміри розвитку і тим самим 
задати певні ціннісні координати, необхідні для формування його 
нової ідентичності, по-друге, неухильно дотримуватися обраного 
курсу розвитку і тим самим забезпечити її стійкість та можливість 
виконання нею функцій соціальної мобілізації. 

Й досі в Україні відсутні ціннісні координати. Країна хи-
тається між «західним» і «східним» векторами розвитку – не лише 
в сенсі геополітичної інтеграції, але й цивілізаційного та цін-
нісного вибору. Це відбивається і в оцінках України з боку її гро-
мадянам : протягом останніх п’яти років у суспільній свідомості 
домінує характеристика України як маловпливової європейської 
держави, яка ще пошукає своє місце у світі; сьогодні цю характе-
ристику відзначили більшість (66%) опитаних – від 62% на Сході 
до 69% на Заході. У свою чергу, такі оцінки власної держави від-
биваються на громадянській ідентифікації українців, створюють 
ризики кризи участі 80. 

Політико-інституційні статуси регіонів. За експертними 
оцінками в Україні внаслідок неефективності центральної дер-
жавної влади сформувалася ультра-консервативна модель місце-
вого самоврядування – замість консервативно-ліберальної, як того 
вимагає Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифіко-
вана Україною 1997 р. Це свідчить про переважання в суспільстві 
(насамперед в його політичній еліті) суміші політико-правових 
культур – неототалітарної, радикально-популістської, олігархічної 
і традиційно-номенклатурної. 

Розмови про можливу федералізацію зумовлені політичною 
кон’юнктурою, яка посилюється під час виборчих перегонів та 
створює підґрунтя для посилення ризиків поляризації України. 
Серед них такі: 

Політичні спекуляції навколо регіональних відмінностей в 
Україні. Як свідчать результати соціологічних опитувань, існує 

                                                 
80 Українське суспільство. 20 років незалежності. Т.1. – 576 С. 
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кілька основних проблем, оцінка яких між жителями різних ре-
гіонів країни має суттєві розбіжності. До них, як правило, від-
носять: оцінки певних подій і явищ в історії України (зокрема, 
діяльності ОУН – УПА), мовне питання (про стан захисту 
української-російської мови і статус російської мови в Україні); 
«церковне питання» (що охоплює проблеми як міжконфесійних 
відносин, так і створення єдиної помісної православної церкви); 
проблема зовнішньополітичних орієнтацій громадян (насамперед 
питання приєднання України до НАТО). Під час президентської 
кампанії 2009 р. до цього переліку додалися проблеми «регіонів-
донорів і регіонів-реципієнтів» та федералізації України. 

Результати соціологічних досліджень свідчать також, що заз-
начені проблеми жодним чином не належать до тих, які хвилюють 
громадян України найбільшою мірою або потребують, на їх думку, 
першочергового розв’язання. Навіть після завершення парла-
ментської виборчої кампанії 2009 р. «мовну проблему» як таку, що 
потребує негайного вирішення, відзначили лише 14% громадян; 
проблему наближення України до НАТО – 14% посилення впливу 
США-Росії в Україні – 11% та 7%, відповідно; церковно-релігійна 
ситуація в Україні – 1,5 % – опитаних81. Водночас відзначимо 
«чутливість» питань, по’язаних з емоційною складовою особис-
тісної чи групової ідентичності, які сприяють формуванню під час 
електорального протистояння негативних стереотипів, ідентифі-
кації за типом «свої – чужі», відчуття політичних опонентів як во-
рогів. Кампанії завершуються, але стереотипи все ж залишаються, 
взаємна відчуженість поглиблюється. 

Чинники економічного характеру. На формування ризиків 
регіонального відчуження значно впливають відмінності рівня еко-
номічного розвитку та потенціалу, а також ступінь економічної 
автономії регіонів. Аналіз показників економічного розвитку та ха-
рактеру економічної діяльності в регіонах України свідчить про 
суттєві відмінності між ними. На нашу думку, ці чинники стоять на 
перешкоді процесу формування відчуття близькості, єдності жи-
телів різних регіонів у загальнонаціональному масштабі, а отже, й 
формуванню спільної ідентичності українських громадян. 

                                                 
81 Український незалежний центр політичних і економічних досліджень імені 

О.Разумкова [Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://ucipr.kiev.ua 
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Чи має сенс застосування дихотомічної схеми для аналізу 
регіональних відмінностей в Україні? На наш погляд, є, і виз-
начається він потребою адекватного опису поляризованої системи, 
якою поки що насправді є українське суспільство. Основою сис-
темної поляризації можуть бути різні чинники. Наприклад, пар-
тійна поляризація в Європі сформувалася на основі ідеологічного 
розшарування політичних еліт та електорату на прихильників «лі-
вої» і «правої» ідеології та політики. Вище зазначалося: в Україні 
однією з осей поляризації є регіональні культурно-політичні від-
мінності. Іншою можна вважати соціально-класове розшарування 
та пов’язані з ним ідеологічні протилежності. Втім, останні в 
Україні стираються в міру втрати комуністичною ідеологією своїх 
прихильників. Що ж стосується перших, то тенденції їх розвитку 
неоднозначні. Найбільшою мірою вони проявляються під час 
виборчих кампаній. Якщо ж говорити в загальному, то можна кон-
статувати, що вони якщо й не поглиблюються, то в усякому разі 
залишаються дуже стійкими. 

Сьогодні є дві підстави говорити, що спільна ідентичність грома-
дян України можлива лише як громадянська ідентичність – тому що 
існує проблема, яку не враховують достатньою мірою: це вплив ро-
сійського чинника у внутрішньополітичні справи України та російська 
складова української нації. Внутрішній вимір російського чинника в 
Україні – це 17% тих, хто вважає себе росіянами, і близько 30% 
громадян України, які є російськомовними. Не рахуватись з цим не 
можна. Зовнішній вимір російського чинника – це вплив Росії на ук-
раїнські внутрішні справи. І третій вимір – це протилежні підходи і 
політиків, і звичайних громадян до визначення національних інтересів 
України у сфері її відносин з Росією. Сьогодні регіони стали реальними 
активними політичними суб’єктами. Вони самі формують ідентифіка-
ційні стратегії. За сучасних умов, переконана Л.Нагорна, територіальні 
ідентичності стають стрижнем, навколо якого відбуваються дослід-
ження проблем мови, історичної пам’яті, дискурсів та ін. Вона слушно 
зауважує, що на заваді процесові формування спільної ідентичності 
громадян України – абсолютизація відмінностей між Заходом і Сходом 
України.82 Це спричиняє нав’язування деякими громадськими діячами 
формули про Схід, як потенційне джерело сепаратизму.  

                                                 
82 Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. – К.: ІПіЕНД, 2002. – 

186–187с. 
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Запобіганню регіональній поляризації сприятиме політика 
інтеграції, основою якої є:  

 об’єднання країни на основі національної ідеї або навколо ха-
ризматичного лідера. Так склалося, що жодна політична постать чи ідея 
не можуть об’єднати сучасну Україну. Навпаки, лише роз’єднують; 

 мирне співіснування різних етнічних громад, регіональних 
еліт на основі політики мультикультурності, що застосовується в 
багатьох країнах світу, зокрема в ЄС і Швейцарії. Хоча, як на мене, 
така модель не зовсім є прийнятною для України; 

Автор вважає, що оптимізувати міжрегіональний баланс, за-
побігти спробам дестабілізації міжетнічних відносин можна за 
рахунок впровадження стратегії гнучкої інтеграції з елементами 
мультикультуралізму. Серед її складових: 

• посилення економічних зв’язків між регіонами, розвиток 
української економіки як єдиного господарчого комплексу, змен-
шення розриву між рівнями соціально-економічного розвитку, рів-
нями життя різних регіонів. 

• децентралізація державного устрою – але й не феде-
ралізація держави.  

• парламентаризація. Головним провідником політики ін-
теграції має бути Президент. Водночас надмірно розвинена прези-
дентська вертикаль буде розколювати країну. Саме президентські 
вибори найбільшою мірою розколюють її, тому парламентаризація 
державного устрою могла б сприяти пом’якшенню нинішньої полі-
тичної ситуації. Це реально за однієї важливої умови: розвитку 
культури компромісу та консенсусу у відносинах між політичними 
силами, які представляють інтереси різних регіонів.  

• зміцнення загальнонаціональної партійної системи. Потрі-
бен достатньо високий бар’єр проходження партій до Верховної 
Ради – 4-5% але не вище. Вищий прохідний бар’єр розколюватиме 
країну на два протилежні табори. 

• інтеграція регіональних еліт у загальнонаціональну полі-
тичну адміністративну еліту. Можна практикувати навіть між-
регіональну ротацію представників регіональних еліт у складі 
загальноукраїнської адміністративної еліти. 
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• відмова держави від втручання у міжцерковні стосунки, 
особливо між православними конфесіями. Просування ідеї єдиної 
помісної православної церкви скоріше зашкодить інтеграції країни, 
оскільки сьогоднішній конфлікт в українському православ’ї не 
просто майновий спір, а віддзеркалення конфлікту ідентичності – 
української і неукраїнської. 

• збереження дружніх партнерських стосунків із Росією. 
Прояви русофобії в зовнішній політиці роз’єднуватимуть країну. 

Вкрай важливо визначити головні загрози регіональної дезін-
теграції України. На щастя, йдеться поки що про потенційні загрози: 

• загроза територіальній цілісності та суверенітету України через 
прагнення надмірної політичної й економічної самостійності регіонів; 

• загострення суспільно-політичних конфліктів, виникнення 
вогнищ соціальної напруженості; 

• загроза економічній безпеці внаслідок пріоритетності 
експортоорієнтованого виробництва перед імпортнозамінним; 

• посилення регіональної диференціації і подальший поділ 
регіонів на такі, що активно розвиваються, й такі, що стагнують. 
Усунення проявів дезінтеграції є неодмінною умовою забезпе-
чення єдності країни. У цьому контексті головною метою дер-
жавної регіональної політики має бути інтеграція регіонів у єдиний 
духовний, гуманітарний, політичний та економічний простір за 
умов збереження регіонального різноманіття.  
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Олесь Лісничук 
 

МІЛІТАРНІ СИМВОЛИ  
В ДИСКУРСІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ 

 

«Холодна форма громадянської війни»… Відносно недавно в 
Україні так почали називати виборчі кампанії, коли градус полі-
тичного протистояння стрімко зростає, а політичний клас, медіа, 
бізнес, електорат трансформуються в конкуруючі (часто гостро та 
безпринципно, більше чи менше публічно) табори.  

Фактично заблокована можливість якщо не розв’язувати, то 
амортизовувати актуальні суспільні конфлікти через вибори приз-
вела до того, що традиція міжусобних політичних баталій електо-
рального формату пролонгується на післявиборчі (чи, радше, між-
виборчі) періоди. Це дало підстави для все активнішого утвер-
дження в медіа- та політичних дискурсах тези, яка проголошує, що 
вітчизняний політичний процес перетворився в суцільну «холодну 
громадянську війну»83. «Війна компроматів», «битва за…» (наприк-
лад, бюджет чи електорат), «барикади», «воїнство», «бійці» та 
«багнети» (замість депутатів), «перебіжчики», «маневри», «стратегії», 
«тактики», «бліцкриг», «операція», «силовий сценарій», «відступ», 
«тил», «розвідка», «капітуляція» – ці та інші поняття щоденно засто-
совуються в новинах та коментарях з приводу політичної ситуації в 
Україні. Вибори міського голови столиці навесні 2008 р. набули 
неофіційного означення з боку однієї із зацікавлених сторін як «Ста-
лінград»84. В цьому ряду цілком логічним стало застосування одним 
із кандидатів на виборах-2010 терміна «фронт» у бренді організованої 
ним політичної структури.  

                                                 
83 Михайленко М. Когда никто не хочет быть президентом// «2000». – 2009. – 

20 марта; «Кость Бондаренко: Протягом 2008 року в Україні тривала холодна 
громадянська війна» [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://www.gart.org.ua/?element_id=11797&lang=ua&news_type=3&page_id=2; Сило-
вой конфликт вокруг НАК «Нефтегаз Украина» негативно повлиял на имидж 
Украины [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://new-most.info/press-
centre/archives/11356.htm.  

84 Нагалевский Т. Сталинград для Тимошенко // Профиль-Украина. – 2008. – 
№19. – С.10.  
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Використання військової чи, навіть, воєнної метафорики не є 
чимось унікальним для політичного дискурсу. Зрештою, афоризм 
К. фон Клаузевіца про війну як продовження політики іншими 
засобами є одним із часто вживаних і з боку медіа, і з боку полі-
тичних мовників. Однак він же й передбачає демаркацію між по-
літикою та війною, їхню поетапність, перетікання однієї в іншу. 

Варто відзначити, що в політичній науці існує помітна, хоч і 
не загальноприйнятна сьогодні, інтерпретація політики через кате-
горії війни. Найповніше вона представлена в спадщині таких не 
надто між собою подібних мислителів, як К. Шмітт і М. Фуко. 
Зокрема, останній в своєму лекційному курсі «Потрібно захистити 
суспільство», прочитаному в 1975–1976 рр. в Коллеж де Франс, ос-
каржив канон Клаузевіца і доводив, що навпаки, якраз політика – це 
війна, але продовжувана іншими засобами85. В свою чергу, К. Шмітт 
бачить в розмежуванні «друг»–«ворог», здійсненому в «в конкрет-
ному, екзистенційному сенсі, а не як метафори чи символи»86, саму 
сутність політичного, те, що відрізняє його від інших вимирів 
соціальної реальності – економіки, етики, культури. Сенс розріз-
нення на друга та ворога, на його думку, полягає в тому, щоб 
позначити найвищу інтенсивність з’єднання чи роз’єднання, асо-
ціації чи дисоціації87. Визначення «ворог» за таких розмежувань 
означає готовність застосування всіх можливих засобів впливу на 
нього аж до його фізичного знищення. Тобто, наявність «ворога» 
визначає необхідність ведення війни, яка може відбуватися як між 
«організованими політичними єдностями» – державами чи імпе-
ріями, так і «в межах певної (такої, що стає, однак, внаслідок цього 
проблематичною) організованої єдності», і тоді така війна вже є 
громадянською88. І М. Фуко, і К. Шмітт, звісно, не мали на увазі 
боротьбу за фізичне знищення опонента як єдину і обов’язкову 
умову наявності політичного. Для цього погляду війна є хоч і при-
родним станом для людських спільнот, але не передбачає перма-
нентних відкритих фаз протистояння, силових зіткнень, застосу-
вання буквального насилля опонентами. Більше того, обидва вчені 

                                                 
85 Фуко М. Нужно защищать общество. – СПб: Наука, 2005. – С.65. 
86 Шмитт К. Понятие политического // Политология: хрестоматия / Сост. 

проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. – М.: Гардарики, 2000. – С. 28. 
87 Там само. – С. 27. 
88 Там само. – С.30. 
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розглядають феномен в ретроспективній, історичній проекції. 
Зокрема, М. Фуко бачить витоки сприйняття політики-як-війни 
починаючи з XVII–XVIII ст. В реальності ж ХХ ст., з усіма його 
воєнними катаклізмами, політика далеко не обов’язково має від-
буватися через безпосереднє силове зіткнення з ціллю взаємозни-
щення. Війна в сучасну добу мислиться радше як своєрідний гене-
тичний код політики, як найбільш рельєфна інтерпретаційна мо-
дель тлумачення її глибинної сутності. 

Згаданий підхід до розуміння політики не раз був критико-
ваний і наразі не є домінуючим ні в політичній теорії, ні в дискур-
сах політичної практики Європи та Північної Америки, де зберігає 
провідні позиції ліберально-демократичне бачення політики як 
поля конкуренції і кооперації, а не радикального протиборства 
формату війни. Ця обставина позначається і на особливостях лек-
сики і метафорики тамтешніх політичних дискурсів, де військова 
образність займає позиції, помітно віддалені від центральних. 

У політичній комунікації сучасної України, навпаки, лексика 
війни продовжує свою експансію і витісняє інші метафоричні комп-
лекси, які раніше більш активно застосовувалися для відображення 
вітчизняних політичних реалій (скажімо, театру, спорту, літератури, 
побуту тощо). Така тенденція свідчить про специфікацію нинішньої 
української ситуації – навіть для електорального періоду в країнах 
стабільної демократії більш характерними є спортивно-змагальні об-
рази, метафори та порівняння. Якщо політичне протиборство концеп-
туалізується через застосування воєнізованої лексики, то це означає 
набагато жорсткішу політичну боротьбу, ніж та, яку відображають 
через метафори спорту89. Отож, погляд на політику через «приціл» 
мілітарних концептів свідчить, що боротьба за владу розглядається і її 
учасниками, і (найчастіше, в різний спосіб, але залежними від них) 
спостерігачами-коментаторами як досить своєрідне силове зіткнення, 
перемогу в якому можна досягти, мобілізуючи максимально широкий 
діапазон засобів. У свою чергу, і перемога бачиться не тільки в от-
риманні жаданого призу у вигляді владних повноважень, але і як 

                                                 
89 Кирсанова Н.П. Mетафорическое моделирование политического дискурса 

[Електронний ресурс] // Электронная библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. – Сорокинские чтения – Режим доступу: 
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251 
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завдання відчутних втрат своїм опонентам, що мисляться, власне, 
вже більше ворогами.  

Відбувається також своєрідна екстраполяція і на розуміння 
влади – вона розуміється як цільний об’єкт виборювання, який має 
дістатися переможцю в повне користування, а переможений нав-
паки – не зможе отримати нічого. Таким чином, утвердження ло-
гіки війни закріплює провідним трендом політичної конкуренції в 
Україні правила гри з нульовою сумою, що свідчить про складні 
перспективи для консенсусних стратегій у діяльності провідних 
політичних акторів у ближчому майбутньому. 

Найбільш репрезентативним проявом згаданої мілітаризація 
політичного дискурсу є інтенсивна експлуатація поняття «зрада». 
Звісно, зрада – це категорія, яка також стосується дискурсу моралі 
та етики, де розуміється як порушення вірності чомусь (клятві, 
обов’язку, принципам тощо) чи комусь. Майданний період вітчиз-
няної політики саме був пов’язаний зі сплеском риторики мораль-
ності. Лідери, спікери, представники т.зв. «помаранчевого табору» в 
період виборчої кампанії 2004 р., під час кризи листопада–грудня, 
в перші місяці після приходу до влади постійно підтримували в 
медіа-просторі та, відповідно, суспільній увазі тему необхідності мо-
ральності, відповідальності, справедливості і т. п. з боку влади. 
Зокрема, в інавгураційній промові 23 січня 2005 В. Ющенко обіцяв, 
що прийшла «моральна влада, здатна об’єднати суспільство»90. 
Міжгрупові та міжособистісні конфлікти в постмайданній еліті, 
збереження ролі та масштабів тіньової політики, відсутність реальних 
реформаційних рішень та дій, стрімке зростання противладного кри-
тицизму та, навіть, скептицизму в медіа, дія ефекту завищених очі-
кувань стали основними причинами, що визначили стрімке випадання 
риторики моральності з контексту практичної політики. Звертання до 
«цінностей Майдану» і, серед того, до ідеї «моральної влади» якийсь 
час продовжувалися близько до попереднього формату проповід-
ництва, але вже з осені 2005 р. набули яскраво вираженого інстру-
ментального характеру – стали прийомом атаки на конкурентів за 
відхід від обіцянок періоду «помаранчевої революції». Витворена в 
цей період конструкція «зрада Майдану» швидко втратила моралі-
                                                 

90 «Ми доведемо свою єдність» Витяг зі звернення Віктора Ющенка під час 
«громадської» інавгурації. Майдан. 23 січня 2005 рік // День. – 2007. – 23 січня. 
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заторські акценти і була монополізована політиками, набувши при 
цьому прикладного, політтехнологічного спрямування – важливо 
було нанести опонентам тавро «зрадника» в сподіванні на резуль-
тативну електоральну «віддачу», а не продемонструвати, в чому ж 
полягає, до чого веде і, наприклад, як подолати якщо не саме 
«встановлене» ренегатство, то хоч би його наслідки. Ця теза зна-
ходить також підтвердження в тому, що, власне, викриття «зради 
Майдану» зовсім і не означало, що сам викривач є пропагандистом 
цих цінностей – деякі опоненти «помаранчевих» теж не раз нама-
галися скористатися цим ефектним образом. 

Зрештою, доволі стрімко моральність деактуалізувалася для 
масової свідомості.  

Апеляції до моралі та моральності як ключового маркера в 
політичній риториці за такої ситуації вже виглядають не надто вда-
лою тактикою – це більше спроба наздогнати потяг, що вже далеко 
відійшов. Вони викликають дисонанс між самопозиціонуванням 
мовника як практика та інтерпретатора стандартів моральної полі-
тики та сприйняттям його як представника класу, що займається 
«брудною» за визначенням справою, зміст якої полягає у війні 
проти конкурентів з використанням практично будь-яких засобів. 
Моральна риторика в цьому контексті все більше сприймається як 
один із таких засобів. Намагання зробити акцент на неморальності 
об’єкта висловлюваних претензій вихолощується і переформато-
вується – дискурс війни, а не моралі витворює базові смисли ук-
раїнської політики. 

Практики позначення «зради» у перший постмайданний пе-
ріод були пов’язані із актуальним тоді поділом політикуму на два 
табори протистояння – «помаранчевий» та «біло-синій». «Зрад-
ницькими» називалися дії по автономному налагодженню комуні-
кації між окремими сегментами цих таборів. Найбільш резонанс-
ним і активно «пропрацьованим» подібним епізодом стала т.зв. 
«зрада Мороза» – рішення буцімто «пропомаранчевої» фракції 
СПУ влітку 2006 р. про участь у формуванні парламентської біль-
шості спільно з «біло-синьою» ПР та союзницькою їй КПУ.  

Наразі таке прочитання «зради» втратило звучання. Це визна-
чила перманентна в останні роки конфліктна комунікація між про-
відними політичними акторами, що супроводжується, з одного боку, 
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досить агресивними інформаційними кампаніями проти своїх опо-
нентів, але, з іншого, спробами налагодити взаємодію поверх ко-
лишніх кольорових демаркацій, що знаходило досить активне 
висвітлення в ЗМІ. Характерно, що відхилення від домовленостей 
в цьому процесі маркується набагато охочіше (щоправда, не на рів-
ні офіційного мовлення) не як «зрада», а як «кидання» – терміном, 
привнесеним із лексикону тіньової політики та економіки. 

На тлі втрати потенціалу звинувачень у «зраді» в міжгру-
пових відносинах в політичному класі викривальну активність у 
«зрадництві» перенесено на царину національних інтересів Ук-
раїни. «Зрада національних інтересів» і раніше була частовжи-
ваним фразеологізмом, який здебільшого використовувався опо-
зицією для посилення звучання критики влади. 

У цілому така картина зберігалася ще восени 2005 р. після 
початку БЮТ опозиційної діяльності. Зокрема, саме з таких пози-
цій проводилася критика цією політичною силою газових угод між 
Україною та Росією від 4 січня 2006 р. Помітної корекції у визна-
ченні об’єктів звинувачень та суб’єктів «розвінчування» відбулися 
після формування першого уряду відповідно до видозмін Консти-
туції від 8 грудня 2004 р. Втрата Президентом значної частини 
можливостей, зокрема, щодо впливу на діяльність уряду, при одно-
часно збережених значних повноваженнях та особливій відпо-
відальності в галузі національної безпеки та зовнішньої політики 
зумовили, що саме ця сфера почала перетворюватися на головну 
царину політичного самоствердження Президента та його апарату. 
Публічна критика уряду стала одним із головних методів конку-
ренції, застосовуваних президентською стороною, а застосування 
метафори «національних інтересів» – одним із найбільш вживаних 
прийомів, покликаних позначити особливу роль і значущість Пре-
зидента. Крім цих умов, пов’язаних з інституційними корективами, 
риторика національних інтересів набула особливого значення пер-
сонально для В. Ющенка як для політика, що проголошує орієн-
тацію на відстоювання національних цінностей, а також про-
відного представника згадуваного дискурсу моралі. 

Крім президентського сегмента політикуму, образ націо-
нальних інтересів у публічній риториці зміцнив свої позиції і в 
практиках головних його опонентів. При цьому, в їхньому вико-
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ристанні теж провідні позиції займає пафос викривальності, що ок-
реслюється семантично ємким і вразливим поняттям «зрада». Так, 
уряд Ю. Тимошенко звинувачував своїх попередників у «зраді націо-
нальних інтересів» у питанні про концесію на розробку причорно-
морського шельфу. В свою чергу, ПР атакувала уряд Ю. Тимошенко 
за «зрадництво» в газових угодах з Росією від 19 січня 2009 р…  

Зростання питомої ваги та ролі таких практик веде до того, що 
участь політиків у дискурсі національних інтересів втрачає пози-
тивну, конструктивну складову. Відстоювання власного бачення на-
ціональних інтересів в тому чи іншому питанні, агітація, намагання 
переконати опонентів та громадську думку на користь своє такої по-
зиції виступає куди менш доцільною для буднів політичних фронтів 
тактикою, ніж филліпик на адресу «зрадників» та «зрад». 

Відповідна тенденція підтримується і в медіа-дискурсі. Звер-
тання до теми зради національних інтересів в ЗМІ в цілому від-
бувається у фарватері політичних орієнтацій та приналежностей, 
що характерні для редакційної політики того чи іншого видання. 

Як показовий приклад візьмемо одну зі статей у газеті 
«Сегодня», яка вважається прихильною до ПР, в якій викорис-
товується як інформаційний привід рішення Міжнародного суду 
ООН відносно статусу острова Зміїний у лютому 2009 р. для атаки на 
опонентів ПР за зраду національних інтересів91. Позначаються «зрад-
ники» – «нинішній правлячий режим», «націоналісти», «Ющенко з 
Огризком»), яких звинувачують у тому, що вони вперше з моменту 
набуття Україною незалежності віддали територію країни, подару-
вавши її Румунії разом із запасами нафти та газу. При цьому здійс-
нюється переадресація до образів, яким опонує ПР ідеологічно, – про-
водиться аналогія між тодішнім Президентом В. Ющенком та С. Пет-
люрою, що «розплатився з Польщею Галичиною». При цьому зміст 
«зрадницьких» дій у тлумаченні видання полягає в тому, що 
«Ющенко з Огризком, ледве сівши в казенні крісла, погодилися від-
нести спірну справу в якийсь сумнівний голландський суд» (виокрем-
лення моє – автор.). Тобто, задля посилення «викривального» ефекту 
свідомо принижується статус міжнародної арбітражної інстанції. 
Також показовим як для видання, що пов’язане з політичною 
                                                 

91 Змеиный тянет на измену // Сегодня. – 2009. – 5 лютого. 
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силою, яка позиціонується як проросійська, є відсилання як до 
зразка до радянського періоду, коли «Румунія, що заплямувала себе 
війною на боці Гітлера, чомусь не сумнівалася, що це територія 
Радянської України». Нарешті, завершується цей матеріал геополі-
тичними імплікаціями з акцентом, відповідним позиціонуванню ПР: 
«Офіційний Київ базікав про територіальні претензії Росії до України 
і під прикритям цього базікання… здав нафтоносний район союзниці 
Сполучених Штатів». Згаданий текст зразково ретранслював ідео-
логеми, месиджі, міфи, активізовані саме для розвінчування полі-
тичних опонентів у зраді національних інтересів України. 

Поняття «зрада» присутнє в українському законодавстві і 
кваліфікується ним як злочин. Ідеться про «державну зраду», 
покарання у випадку якої виписане в статті 111 Кримінального 
кодексу України. А саме – державною зрадою в Україні вважається 
«діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду сувере-
нітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороно-
здатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці Ук-
раїни». Далі розшифровуються і конкретизуються варіанти таких 
дій: «перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період 
збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, 
іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні 
підривної діяльності проти України»92. Більше ніяку зраду ук-
раїнське законодавство не ідентифікує і, відповідно, не засуджує. 
Відповідно виникає питання: як співвідносяться державна зрада і 
зрада національних інтересів? 

Очевидно, юридична категорія «державна зрада» на практиці 
є малодотичною до «зради національних інтересів». Так чи інакше, 
але звинувачені в останній так і не притягалися до відповідальності 
за статтею стосовно першої. «Зрада національних інтересів» за-
лишається політичною метафорою, якій властива найширша 
палітра інтерпретацій, здійснюваних у межах актуальної полі-
тичної боротьби. 

Є підстави припустити, що спроби того чи іншого суб’єкта 
української політики досягти якихось власних ексклюзивних, особ-
ливих відносин з партнерами, що представляють владу двох 

                                                 
92 Кримінальний кодекс України. – Ст. 111 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=2341-14 
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головних геополітичних конкурентів у регіоні – в Росії чи в США, – 
можуть бути використані їхніми українськими опонентами як підстава 
для звинувачень в «здачі» чи «зраді» національних інтересів України. 
Останнє, власне, підтверджує історія з укладенням Ю. Тимошенко т.зв. 
«газових домовленостей» з РФ в січні 2009 р., а також наступне її 
судове переслідування та ув’язнення, під час якого теж активно екс-
плуатувалося поняття «зради національних інтересів України».  

Образ проамериканського політика, навіть, більше – про-
західного, може бути атакований як такий, що передбачає готов-
ність (а то й зобов’язання) до прийняття рішень, спрямованих на 
задоволення інтересів «американського імперіалізму», ТНК. Для 
підкреслення глибини підконтрольності і керованості з берегів 
Потомаку використовується метафора «Вашингтонського обкому» 
як певного центру, що курує американську політику в Україні, ви-
дає інструкції («ЦУ») своїм «протеже», здійснює контроль за їх ви-
конанням, може викликати «на килим» тощо. Ось зразок тексту, 
який репрезентує основні компоненти таких інтерпретацій93. Пока-
зово, що тут використовується скорочена назва структурного під-
розділу ієрархії КПРС (обласного комітету) – керівного, але не 
головного, з обмеженими повноваженнями і підконтрольного. 
Скажімо, про «американський ЦК (центральний комітет)» не гово-
рить ніхто. При цьому переслідується не стільки прагнення натяк-
нути на включеність американської влади в якусь більш широку, 
глобальнішу структуру панування, скільки підкреслити дріб’язко-
вість, приземленість залежностей, приписуваних українським 
«агентам» Білого дому. Втім, цей образ за певних обставин здатен 
також кореспондуватися із образом «глобального тіньового 
уряду», «світової закуліси» і т.п. Варто відзначити, що подібні 
інтерпретації мають генетичний зв’язок із картиною світу, сфор-
мованою під впливом радянської ідеології періоду холодної війни, 
висвітлення нею протистояння між «капіталістичним блоком» та 
СРСР, демонізації США. 

Стабільно відтворюваним зразком подібної практики в останні 
роки була антиющенківська риторика з боку представників КПУ. 
                                                 

93 Нікуліна К. План Ющенка набув чинності [Електронний ресурс] // Інтернет-
видання «INTV». – Режим доступу: http://intv-inter.net/news/article/?id=57745919 
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У свою чергу, політик, що претендує на статус проро-
сійського, ризикує бути звинуваченим частиною політичних мов-
ників у «заграванні з Москвою», намаганнях обміняти підтримку з 
її боку на поступки в Україні. Оскільки представниками цього дис-
курсу «апетити Кремля» мисляться як заздалегідь гаргантюанські, 
непомірні та шкідливі для України, а інтереси Росії як переважно 
протилежні чи, навіть, взаємовиключні з інтересами України, то 
особливі контакти з російським керівництвом легко конвертуються 
в звинувачення в «зраді» національних інтересів України. 

Використання поняття «зрада» підтримує образ політичної 
боротьби, зіставну з бойовими діями, коли політичну боротьбу 
розглядають як «холодну громадянську війну». 

Інтенсивне використання теми зради національних інтересів 
розмиває образ загроз національній безпеці та суверенітету Ук-
раїни, розчиняє їх у внутрішньополітичних конфліктах. У зв’язку з 
цим виникають підстави оцінювати самі ці конфлікти, що на-
бувають відповідного змісту, спрямування та ефекту в контексті 
саме загроз національним інтересам України. 

 
 

Олеся Мандебура 
 

РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕДІА-ДИСКУРС:  
ЗНАКОВІ ПОДІЇ СУСПІЛЬНОЇ СФЕРИ 

 
Вивчення регіональної преси завжди було однією з найза-

питаніших тем в українській соціогуманітарній науці. Одними з 
перших її наукову вагу «освоювали» історики, оцінюючи її як без-
межну джерельну базу для вивчення найрізноманітніших питань 
розвитку українського суспільства, особливо коли йшлося про ХІХ – 
початок ХХ ст. Саме на базі аналізу губернських видань дослід-
жувався вплив періодики на суспільну свідомість населення об-
ластей і регіонів України, формування їхньої активної громадської, 
суспільно-політичної свідомості і позиції, на підвищення загально-
культурного рівня, загальний стан і проблеми розвитку освіти в 
регіонах України, роль часописів у відстоюванні ідей державності, 
інші важливі питання. У науковому плані результат досліджень 
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представлений усіма можливими форматами – від статей у науко-
вих часописах до індивідуальних монографій і дисертацій. 

Останніми роками активними дослідниками регіонального 
медіа-простору виступають також політологи, етнополітологи і 
журналісти. В рамках їхнього професійного інтересу лежать як 
питання вузької регіональної проблематики (наприклад, аналіз 
кримського інформаційного простору на предмет вивчення конф-
ліктних ситуацій у сфері міжетнічних та міжконфесійних відносин, 
вивчення регіональних мовних установок населення щодо мови 
радіо- і телепередач, регіональні трактування подій української 
історії ХХ і ХХІ ст., регіональні характеристики преси в умовах 
унітарної України, вивчення проблем ринку регіональної реклами 
на основі досліджень регіональної преси, регіональні економічні 
аспекти її функціонування, мовна політика у ЗМІ в поліетнічному 
середовищі), так і масштабні узагальнюючі дослідження (зокрема, 
регіональні уявлення про національний ідеал і майбутнє України, 
проблеми та перспективи розвитку регіональних медіа, функціону-
вання регіональної преси в демократичному суспільстві, реструк-
туризація соціальних концептів і владний дискурс у регіональних 
ЗМІ, регіональні ЗМІ як інститут громадянського суспільства, уря-
дова інформаційна діяльність, проблеми трансформації регіональної 
преси в різні періоди становлення та існування Української держави). 

Сьогодні, коли рамки і доступність регіональної преси без-
межно розширилися завдяки освоєнню всесвітньої мережі Інтернет 
і створенню електронних регіональних сайтів та інформаційних 
агентств, тематична карта наукових пошуків доповнюється новими 
точками пізнання. Серед них і такі важливі й актуального для на-
шого сьогодення питання, як проблематика свободи слова, дослід-
ження регіональних ЗМІ в контексті соціального замовлення ауди-
торії, регіональна преса і поступ до демократії тощо. На прикладі 
конкретних областей та регіонів вивчається роль регіональних ЗМІ 
у процесі формування політичних настроїв і поглядів громадян, їх 
участь у виборчих процесах і виборчих технологіях та загалом про-
цесах державотворення.  

Регіональний медіа-дискурс слугує також потужною дже-
рельною базою для виявлення і вивчення суспільних регіональних 
очікувань, суспільних пріоритетів та потреб мешканців регіо-
нальної України. Адже саме в місцевій пресі знаходять своє най-
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повніше відображення усі найгостріші, найболючіші, найважли-
віші проблеми, які турбують місцевих мешканців, усі найактуаль-
ніші події, що відбуваються в їхньому повсякденному житті. За-
галом місцева преса – джерело новин місцевого життя, адже 
орієнтована не в останню чергу саме на їх своєчасне висвітлення.  

Інформація на цю тему розпорошена в різноманітних регіо-
нальних інформаційних матеріалах, вони цікавлять здебільшого 
жителів обласних і районних центрів України, репрезентуючи на-
гальні та актуальні проблеми їхнього сьогодення. А отже, постає 
питання виявлення таких матеріалів, їх пошук і систематизація.  

Виразниками суспільних потреб можуть виступати також і 
публікації, які містять знаково-символічні форми презентації. Од-
нією з таких знаково-символічних форм можна вважати вислов-
лення «знакова подія». Цей вираз є спільним для сайтів усіх регіо-
нів України, зустрічається в новиннєвих повідомленнях незалежно 
від області – публікації з цим висловлюванням не мають чіткого 
географічного розмежування і характерні для всієї Україні. До 
певної міри вислів слугує об’єднавчою зв’язкою між матеріалами з 
різноманітних куточків нашої країни і в багатьох випадках його 
наявність є єдиною рисою, спільною для цілого ряду публікацій.  

Значна частина таких публікацій стосується саме нагальних 
потреб повсякденного життя українського суспільства. Не буде 
великим перебільшенням стверджувати, що публікації із цим вислов-
люванням відображають своєрідну ієрархію цінностей повсякденного 
життя українського соціуму. У них з усією повнотою розкриваються 
суспільні очікування, потреби, актуальні проблеми щоденного життя 
регіональної України. Специфіка вислову дозволяє віднайти такі пуб-
лікації і простежити особливості його застосування.  

Мета цієї статті – з’ясування семантичного значення вер-
бальної формули «знакова подія» у регіональному медіа-дискурсі 
за визначений проміжок часу щодо суспільної сфери життя ук-
раїнського соціуму. 

Науковий інтерес представляють і самі публікації, що міс-
тять висловлювання «знакова подія», і відстеження специфіки та 
особливостей його використання протягом певного часового про-
міжку. Завдяки такому порівняльному аналізу і зіставленню наяв-
ного матеріалу можна отримати релевантні висновки щодо 
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мінливості потреб українського соціуму регіональної України – з 
одного боку – та сталості ієрархії цінностей українського повсяк-
дення, з іншого, яка залишається незмінною попри всі політичні 
катаклізми, що вирують у столиці. Тим змістовнішим і цікавішим 
виглядає порівняння опублікованих матеріалів за роки, які «нале-
жать» кардинально різним політичним силам. У даному випадку це 
рік завершення каденції перебування на посаді Президента Ук-
раїни Віктора Ющенка – 2009 та 2011 – другий рік керування 
країною нового Президента – Віктора Януковича.  

Усі матеріали були знайдені пошуковою системою «МЕТА» 
за відповідним ключовим словосполученням. За 2009 рік було за-
галом опрацьовано 196 матеріалів, які містили висловлювання 
«знакова подія». Пошук проводився за 2 місяці – січень та лютий. 
Вибір місяців не зумовлений ніякими критеріями вибірки і є до-
вільним. Утім, у знайдених матеріалах спостерігається також наяв-
ність певної кількості публікацій із вказаним висловлюванням за 
2008 рік, оскільки значна частина публікацій січня 2009 р. присвя-
чена оцінці та аналізу року, що минув – 2008.  

За 2011 рік було загалом проаналізовано 174 публікації із 
вказаним висловлюванням. Пошук проводився за 3 місяці: січень – 
березень. Вибір ще одного місяця для аналізу – березня – спричине-
ний значним зменшенням кількості публікацій за попередні два мі-
сяці, які містять вираз «знакова подія». Знайденого матеріалу за перші 
два місяці 2011 р. було явно недостатньо для кількісного і, відповідно, 
змістовного його зіставлення з матеріалами 2009 р. І цей факт уже сам 
по собі може трактуватися як характерна відмінність 2011 року, а 
саме – різке зменшення кількості відповідних публікацій. Збільшення 
часової одиниці ще на 1 місяць дозволило більш-менш урівняти у 
кількісному відношенні матеріал, який аналізувався.  

Отже, у пропонованій статті висловлювання «знакова подія» 
виступає як одиниця наукового значеннєвого аналізу, тематичне 
поле аналізу – регіональний медіа-дискурс. Оскільки під час науко-
вого пошуку автоматично було знайдено матеріал за 2008 рік, його 
також видалося доцільним використати при заставленні даних. 
При цьому виявилася ще одна цікава деталь. Так, за даними ЗМІ, у 
2008 р. в Україні сталося загалом 20 знакових подій, які 
«пережили» кількаденний період «знаковості» і перейшли у статус 
знакових у 2009 рік. За перші два місяці 2009 р. в областях України 
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сталося 19 знакових подій, за перші три місяці 2011 р. – 20. 
Підкреслю: йдеться про матеріали, опубліковані у регіональних 
ЗМІ, які уже містять висловлювання «знакова подія». 

Під час аналізу знайдених публікацій спочатку проводився їх 
розподіл за різними сферами життя українського соціуму. Серед 
них чітко виділяються такі: 

‐ культура; 
‐ церковно-духовне життя; 
‐ суспільство; 
‐ соціальна сфера; 
‐ політика; 
‐ спорт. 
(Публікації на спортивну тематику як окремий сегмент були 

уведені у перелік аналізованих сфер життя українського суспіль-
ства лише за 2011 рік. За 2008 р. такий матеріал у поле наукового 
пошуку не потрапив, а публікації в регіональній пресі на спор-
тивну тематику за 2009 р. не розглядалися. Однак стабільна наяв-
ність знакових подій і у спортивній сфері життя українців протя-
гом І кварталу 2011 р. спричинила їх окреме виділення і присут-
ність у загальному масиві аналізованих матеріалів для прикладу). 

У цифровому відношенні це має такий вигляд: 

Сфери життя 
українського соціуму

2008 (події, які 
перейшли у статус 
знакових у 2009 р.) 

2009 
(січень– 
лютий) 

2011 
(січень–
березень) 

Культура 
 

9 4 11 

Церковно-духовне 
життя 

 
(даних немає) 1 

7 + 1 
(за 2010) 

Суспільна сфера 
 

6 11 2 

соціальна сфера 
 

6 3 4 

Політика 
 

1 0 1 

Спорт 
 

(даних немає) (даних немає) 9 
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Як видно із таблиці, сферами життя, щодо подій у яких 
найчастіше використовується визначення «знакова подія», є у 
першу чергу культурна і церковно-духовна, меншою мірою – сус-
пільна та соціальна сфери. При цьому лише культура як галузь 
суспільного життя українського соціуму має найстабільніші по-
казники. Політика, відповідно до публікацій, загалом не належить 
до переліку пріоритетних напрямів для регіональних ЗМІ, у яких 
можуть відбуватися і відбуваються знакові для регіонів нашої 
країни події. У цьому плані вона відстає навіть від спортивної те-
матики, посідаючи останнє місце. 

Для аналізу у цій статті було відібрано публікації, у яких 
визначення «знакова подія» стосується суспільної сфери життя 
українського соціуму. Події, що відбулися у ній, є різноплановими 
за своїм характером. Їх проблематично згрупувати певним чином, 
вони стосуються найрізноманітніших питань і представляють ці-
каву картину загальних потреб і здобутків українського суспіль-
ства. Аналіз проходить за роками: 2008, 2009, 2011. 

2008. 
На Миколаївщині знаковою подією 2008 р. стало відкриття в 

м. Баштанка виставкового майданчика, на якому було представ-
лено понад 60 видів сільськогосподарської техніки (трактори, ком-
байни, оприскувачі та ґрунтообробна техніка). У цьому випадку 
знаковість події не в останню чергу пов’язана з тим, що вперше 
проведено захід, на якому було представлено техніку лише віт-
чизняних виробників94. 

Для м. Івано-Франківська знаковою подією суспільного жит-
тя, за визначенням його мера, стало вручення почесного прапора 
Європи як символу визнання європейською спільнотою здобутків 
місцевої громади в напрямі руху до Європи95. Ця подія на даний 
момент є поодиноким явищем і певним чином дисонує із пере-
важною більшістю подій, охарактеризованих у регіональних ЗМІ 
як знакові. Вона має неабияке символічне значення. 

                                                 
94 Звіт перед виборцями – святий обов’язок кожного депутата // Народна 

партія. – 2000. – 4 лютого. 
95 Анушкевичус В. У 2009 році міський голова буде жорсткіший // Західний 

кур’єр. – 2009.  – 1 січня. 
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Для Харкова знаковими подіями у суспільній сфері життя 
міста стали насамперед ті, для вирішення яких міській мерії треба 
було докласти певних зусиль, а особливо – матеріальних витрат96. 
Авторство характеристики належить меру міста М. Добкіну. У 
своєму річному звіті саме таким чином він охарактеризував про-
ведення капітальних ремонтів приміщень (зокрема, закладів куль-
тури), виділення коштів бібліотекам міста для придбання комп’ю-
терної техніки тощо. В усіх цих питаннях спостерігається чітка 
матеріальна складова.  

Для Запорізької області знаковою подією стало завершення 
ліквідації наслідків вибухів у с. Новобогданівка97. Авторство у 
визначенні належить керівнику ГУ МНС України в Запорізькій 
області О. Лепському98. Оскільки свого часу повідомлення про ви-
бухи в с. Новобогданівка набуло величезного резонансу по всій 
Україні, в цій ситуації спостерігається прямий зв’язок між оцінкою 
резонансності самої ситуації-першоджерела та її вирішенням. 

2009. 
Для Одещини такою подією стало проведення щорічного 

рейтингу популярності «Народне визнання». Інформація про цей 
захід була надрукована на кількох сайтах, загалом у місцевій пресі 
цей захід позиціонується як акція, яка визначає «лучших людей и 
знаковые события Юга Украины»99. 

Для Дніпропетровська знаковою подією стало отримання ме-
рією міста міжнародного сертифікату якості – виконавчі органи 
міської влади успішно пройшли аудитування на відповідність ви-
могам міжнародного стандарту ISO 9001 – 2000. У місцевій газеті 
«Наше місто» автор статті підкреслює, що Дніпропетровськ став 
першим містом-мільйонником в Україні, жителі якого користувати-
муться адміністративними послугами згідно зі світовими зразками100. 

Крім того, ще дві знакові події для Дніпропетровщини пов’я-
зані з діяльністю місцевої громадської організації «Град». Перша з 
                                                 

96 Михайло Добкін звітував перед депутатами // Асоціація міст України. – 
www.auc.org.ua. – 25.02.2009. 

97 МНС підбило підсумки роботи у 2008 році та визначило пріоритетні 
завдання на поточний рік // МНС України. – www.mns.gov.ua. – 22.01.2009. 

98 Запорожские спасатели – в первой пятерке // Горожанин. – 2009. – 12 февраля. 
99 Народное признание // Одесский вестник. – 2009. – 5 февраля. 
100 Із сертифікатом будемо на коні // Наше місто.  – 2009. – 18 лютого. 
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них – проведення акції в Києві з «вимогами не лише місцевого, а й 
національного рівня» (так в оригіналі тексту – О.М.) щодо зміц-
нення національної валюти до рівня 6 гривень за долар, проблеми 
повернення кредитів, питань захисту дрібного та середнього біз-
несу. Авторство у визначенні подій належить координатору ГО 
«Град», а отже, до певної міри може відображати – і, ймовірніше, 
відображає – його суб’єктивну позицію. На його думку, захи-
щаючи інтереси мешканців та підприємців регіону, таким чином 
були відображені настрої українського суспільства в цілому101.  

Наступна знакова подія, за даними сайту www.dnipro-
grad.org.ua., полягає в тому, що Бабушкінський районний суд 
міста Дніпропетровськ задовольнив позов мешканців Самар-
ського району та ГО «Град» і зобов’язав міського голову про-
вести громадські слухання щодо доцільності подальшої екс-
плуатації повітряних ліній електропередач по 154 кВ на тери-
торії кількох житлових масивів, які порушують існуючі буді-
вельні та санітарні норми. В інформації особливо підкрес-
люється, що вперше в історії України місцева влада через суд 
була змушена виконати вимогу громадян. 

Наступною подією, яка стала знаковою в місцевому мас-
штабі, було складення присяги морського піхотинця військово-
службовцями окремого батальйону морської піхоти Центру військ 
берегової оборони ВМС ЗС України (Феодосія). Інформація прес-
секретаря командування Центру військ берегової оборони ВМС ЗС 
України майора В.Селезньова була надрукована в газеті «Кримська 
світлиця». Цей випадок можна трактувати як класичний приклад 
значення символічності події, оскільки складання присяги війсь-
ковослужбовцями давно вже стало символічною подією суспільно-
го значення у загальноукраїнському масштабі. 

Для Львова знаковою подією місцевого масштабу стало про-
ведення Міжнародного туристичного форуму, який планувався на 
травень 2009 р. Оцінка події належить начальнику управління куль-
тури та туризму Львівської міської ради102. Підставою для такої 
характеристики є очікуваний результат події, а саме – стимуляція 

                                                 
101 ГРАД – лідер! // Дніпроград. – www.dniprograd.org.ua. – 18 лютого 2009. 
102 Близько мільйона туристів очікує Львів у 2009 році // Західна інформаційна 

корпорація. – www.zik.com.ua. – 28.01.2009. 
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розвитку туризму у Львові. Це одна з небагатьох публікацій, у якій 
наслідковий очікуваний результат орієнтований на перспективу. 

Знаковою подією для Автономної Республіки Крим стала пре-
зентація видання «Реабілітовані історією», яка відбулася в Централь-
ному музеї Тавриди. Авторство визначення належить голові комісії 
Верховної Ради Криму з відновлення прав реабілітованих Є. Фіксу103. 
На його думку, презентація видання стала знаковою подією в сус-
пільно-політичному житті автономії, адже відбулася реабілітація не-
винно постраждалих не лише юридично, але й морально.  

Кілька знакових подій відбулося і в столиці. Переважна біль-
шість із них має локальний характер і загалом з великим питанням 
вписується у визначення «знакової події», її символіку. Зокрема, 
мова йде про проведення акції протесту автомобілістів «Дістали!», 
визначену як знакова у статті «Дістали, панове телевізійники» за 
авторством С. Грабовського, кандидата філософських наук, члена 
Асоціації українських письменників. Попри той факт, що ніякої 
інформації про цю акцію він не знайшов у жодному з інформа-
ційних випусків, які він особисто переглянув, С. Грабовський все 
ж вважає, що ця акціє є однією із знакових подій дня104. 

Сусідить з нею ще одна локальна подія – відкриття Будинку де-
лікатесів DELIGHT105, що було ідентифіковано як «справжня знакова 
подія для киян». Про це інформував сайт www.kontrakty.ua. Наступна 
подія із завуженим полем символічного значення – цвітіння грошо-
вого дерева у Національному ботанічному саду імені Гришка.  

Фактично чи не єдиною подією, яка семантично вписується у 
визначення її як знакової, є проведення загальнонаціональної програми 
«Людина року». Газета «Киевская правда» ідентифікує 21 березня – 
день, коли мала відбутися урочиста церемонія нагородження перемож-
ців – як визначальний для України, пам’ятний для яскравих осо-
бистостей. Автор опублікованої статті проводить порівняння між цим 
днем та червоними датами календаря, які «виокремлюють знакові події 
у житті цілого суспільства, окремого народу»106. Ця подія не має 

                                                 
103 Крымская правда (Крым). – 2009. – 5 лютого. 
104 Грабовський С. Дістали, панове телевізійники // www.telekritika.ua. – 

06.02.2009. 
105 В Киеве открыт первый Дом деликатесов – DELIGHT // Контракты UA – 

портал для бизнеса. – www.kontrakty.ua. – 19.01.2009. 
106 Молодь виходить на державну арену і святкову сцену // Киевская правда. – 

2009. – 20 января 
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вузького масштабу, обмежень професійного характеру значення, і в 
даному випадку вже не йдеться про шаблонність використання. Однак 
ця подія уже виходить за рамки суто регіональних новин, маючи 
загальнонаціональне значення.  

2011. 
2011 рік був «досить скромним» на знакові регіональні події – 

їх вдалося віднайти всього дві. Першою з них є рішення Президента 
України розпочати на Львівщині підготовку до подачі заявки на 
проведення Олімпіади 2022 р. 107. Авторство у визначенні належить 
голові Львівської ОДА М. Цимбалюку. Другою – і останньою – 
знаковою подією є створення коаліції благодійних фондів та не-
урядових організації «Підтримка розвитку благодійності на Хер-
сонщині»108, підписаної у ході проведення круглого столу «Розвиток 
благодійності на Херсонщині: проблеми та перспективи». В цьому 
випадку йдеться про «започаткування партнерських стосунків між 
благодійними фондами та неурядовими організаціями, у проектах 
яких є благодійний компонент». Основними завданнями коаліції 
названо координацію дій, підвищення прозорості у здійсненні бла-
годійної діяльності, посилення довіри населення.  

Отже, аналіз регіонального медіа-дискурсу на предмет вияв-
лення та аналізу публікацій, що містять вербальну формулу «зна-
кова подія» по відношенню до подій суспільної сфери, свідчить 
про наступне.  

2008 та 2009 роки, які є останніми роками каденції перебу-
вання на посаді Президента України Віктора Ющенка, у відсот-
ковому відношенні є насиченішими щодо застосування визначення 
«знакова подія». Проаналізованого матеріалу недостатньо для того, 
аби зробити навіть попередні узагальнення з цього приводу. Втім, 
одне припущення висловити можна. Інший матеріал із цим визна-
ченням, який залишився поза тематичними рамками цієї статті, 
свідчить, що екс-президент В. Ющенко був активним «носієм» 
вказаного висловлювання, активно використовував його у своїх 
виступах, інтерв’ю тощо. Така «популяризація» фрази могла бути 
                                                 

107 «Зимова Олімпіада-2022 – силіконова долина для Львівщини» // 
http://galsports.com/News.aspx?id=3506. – Режим доступу на 14.07.2012 – вільний, 
мова: укр. 

108 На Херсонщині створено коаліцію благодійних фондів та неурядових 
організацій з розвитку благодійності // http://da.ks.ua/news/3292.  
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досить переконливою підставою для значного поширення вислов-
лювання у засобах масової комунікації, його використання пред-
ставниками місцевої влади, зокрема, мерами та заступниками мерів 
обласних та районних адміністрацій, працівниками обласних та 
районних управлінських апаратів. Підкреслення значимості самої 
події за допомогою емоційно насичених вербальних формул є під-
кресленням здобутків місцевої влади, їхніх успіхів щодо вирі-
шення важливих питань повсякдення. 

2011 рік уже демонструє зменшення застосування висловлю-
вання. Однією з причин цього, за попередньою версію, цілком може 
бути зміна вищого керівництва країни і пов’язана з цим зміна теза-
урусу представників управлінських апаратів регіонального рівня. 

Фактично, це зменшення розпочалося ще 2010 р., свідченням 
чого є відсутність у публікаціях січня 2011 р. підсумкових подій за 
2010 р., які були охарактеризовані у ЗМІ як знакові. 

Що ж стосується висловлювання «знакова подія», то можна 
зазначити наступне. Цей вираз як характеристика і представлення 
конкретної події має виразні особливості свого застосування у ре-
гіональній пресі. Знакові події, що відбулися у сфері суспільного 
життя регіональної України, відзначаються широкою тематикою. У 
перелік подій, визначених таким чином, потрапляють різноманітні 
заходи, події місцевого та регіонально значення, що відбуваються 
в житті регіональної України. Підґрунтя для такого їх визначення 
складається з кількох складових.  

Перша з них – той факт, що конкретна подія відбулася впер-
ше, вперше навіть у місцевому масштабі. Друга підстава – унікаль-
ність явища. Події, які не мають аналогів у своєму існуванні, 
мають достатньо шансів потрапити у категорію знакових.  

Третя – результативний характер самої події. Застосовується 
переважно у випадках, коли вирішення певної проблеми потребу-
вало докладення зусиль матеріального та економічного характеру 
(з боку місцевого керівництва) і таким чином розглядається як 
своєрідна «перемога», певний успіх. Саме тому висловлювання 
«знакова подія» у регіональному медіа-дискурсі слугує синонімом 
до виразу «важливий здобуток». 

Ця складова зазвичай супроводжується присутністю на події 
представників місцевої влади, адже може трактуватися як її успіх, 
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свідчення її успішного функціонування, здобутків, реального 
результату роботи. 

Наступна складова безпосередньо пов’язана із попередньою. 
Керівництво місцевого рівня, будучи присутнім на заходах з 
приводу певної події, активно використовує такі емоційно насичені 
оціночні формули. Тим самим підкреслюється і суспільне значення 
певної події, і здобутки місцевої влади у своїй роботі. 

Ще однією складовою є символічність певної події, її резо-
нансність у загальноукраїнському масштабі. 

У ряді випадків можна говорити про шаблонність засто-
сування цього визначення.  

Знаковість певної частини подій, ідентифікованих за до-
помогою такого визначення у регіональному медіа-дискурсі, є сумнів-
ною, якщо оцінювати їх у загальнодержавному масштабі. Натомість 
для повсякденного життя містечкового, районного та обласного рівня 
їх значимість є вагомою і незаперечною, адже свідчить про вирішен-
ня/розв’язання важливого для місцевого життя питання. 

Характерною особливістю використання цього висловлювання 
у регіональному медіа-дискурсі є його максимальна незаполітизо-
ваність. Як видно із наведеного матеріалу, у кількісному відношенні 
політичні події місцевого рівня, представлені у ЗМІ як знакові, є 
мінімальними. Так, за перший квартал 2011 р. пошуковій системі 
вдалося віднайти лише одну-єдину таку політичну подію. Нею стало 
прийняття на другій сесії Івано-Франківської обласної ради регла-
менту з урахуванням пропозиції фракції «Фронт Змін» – окремим 
розділом у документі закріплено права та гарантії діяльності опо-
зиційних депутатів (об’єднаних у фракції чи групи) в обласній раді109. 

До аналізу публікації не були залучені матеріали, у яких 
висловлювання «знакова подія» має вузькопрофесійний характер, 
використовується для позначення важливих етапів у житті певної 
людини або має суто випадковий характер.  

Аналіз публікацій, які містять висловлювання «знакова по-
дія», слугує додатковим інструментом дослідження чіткого сегмен-
тування питань, які можуть розглядатися як проблемні/важливі на 
місцевому рівні.  
                                                 

109 «Фронт Змін» домігся закріплення гарантій діяльності опозиції // 
http://jeynews.com.ua/news/d0/51536.  
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Ірина Кучеренко  
 

ПОЛІТИЧНА ЕТИКА  
В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

 
Досліджуючи взаємозв’язок внутрішньої і зовнішньої політики 

держави, переконуємося, що які б значущі події не відбувалися б у 
внутрішньому житті тієї чи іншої країни, вони одразу ж знаходять 
своє відображення в міжнародному середовищі. Потенціал держави, як 
сукупність ресурсів, якими вона володіє для досягнення зовнішньополі-
тичних цілей, є багатомірним і багатокомпонентним, а одним з клю-
чових владних ресурсів є ресурс моральний. 

Зміст і характер теорій міжнародних відносин, зокрема їх мо-
ральну спрямованість, кожен у свій час застосовували вчені-міжна-
родники різних наукових шкіл і напрямів. Так, представники шко-
ли політичного ідеалізму висловлювали переконання щодо можли-
вості покінчити з війнами та збройними конфліктами шляхом пра-
вового регулювання, демократизації міжнародних відносин, їх 
«моралізації». На думку представників школи політичного реалізму, в 
основі міжнародної діяльності держав лежить прагнення до збіль-
шення своєї могутності. Реалістська теорія міжнародних відносин 
орієнтується на вивчення таких якостей політиків, як інтелект, воля, 
практичні результати, а не їх абстрактні моралізаторські судження та 
відданість абстрактним моральним принципам. Зокрема, цілковито 
позаморальним є геополітичний підхід у дослідженні міжнародних 
відносин, адже в рамках цього напряму робиться наголос на геогра-
фічних, а не етичних факторах світової політики. 

Нові явища політичного життя породжують нові моральні 
проблеми і нові моральні виклики. В цьому зв’язку постає ще одне 
питання про дієвість норм і принципів політичної моралі. Саме во-
на є об’єктом вивчення політичної етики як науки про норми і цін-
ності культурних, соціальних, політичних, професійних спільнот. 
Зосереджуючись на проблемах структури й функціонування мо-
ралі, етика досліджує змістову специфіку моральних норм і цінно-
стей та їх легітимаційні особливості. 

Стосовно моральних норм міжнародної та зовнішньополі-
тичної поведінки зауважимо, що регулятором їх дотримання є сві-
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това громадська думка. Метою ж політики «морального престижу» 
держави є створення зовнішньополітичного іміджу, підтримка мо-
ральної репутації держави. 

Моральність полягає у непохитному дотриманні ідеалів, 
норм і цінностей. Власне політиці властива така константа, як «ін-
терес», а не «ідеал». Саме цим зумовлена необхідність постійних 
змін політичного курсу, здійснення якого зорієнтоване на реаліза-
цію інтересу, а не ідеалу. Звідси випливає простий та інструмен-
тальний критерій оцінки ступеня моральності (чи неморальності) 
політики: курс, який відповідає інтересам країни є моральним. 

Акумулюючи в собі певну систему норм, звичаїв та світо-
глядних переконань, традиція постає своєрідною візитною карткою 
того чи іншого соціуму або культурної спільноти. Культурна ін-
новація є однією з ефектних форм соціокультурної комунікації, що 
визначає спосіб «буття в культурі». З іншого боку, не може не хви-
лювати думка щодо небезпеки культурного імперіалізму як інстру-
менту зміни владних відносин на міжнародному рівні, який часто-
густо приховується за «маскою» культурної інновації. Зауважимо, 
що саме культурний імперіалізм є найефективнішим і водночас 
найпідступнішим, адже цей різновид імперіалізму, інтегруючись 
до інокультурних ціннісних формацій, сприяє культурній залеж-
ності наступних поколінь, перетворюючи власне «залежність» на 
традицію національної культури. 

Морально-етичний аспект міжнародних відносин, зумовле-
ний, на нашу думку, принципом раціональності, волею і прак-
тичними діями суб’єктів, котрі представляють державні інтереси 
на міжнародному рівні. Не відмовляючись від політичних принци-
пів та ідеалів, слід чітко розмежовувати бажане та дійсне. Така зов-
нішня політика буде емоційно нейтральною, об’єктивною і раціо-
нальною, а політична етика сприятиме оцінці міжнародної діяль-
ності за її результатами та наслідками. 

Стосовно ж інноваційних процесів, які з кожним днем дедалі 
більше охоплюють соціокультурний простір України, не зайвим 
буде нагадати, що найвища моральна чеснота в політиці — це обе-
режність і поміркованість. У зв’язку з цим зростає роль таких сус-
пільних інститутів, як освіта, ЗМК, культурний обмін, які забезпе-
чують динаміку культури, прискорений обіг нового досвіду в різ-
них сферах суспільної практики. 
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ЕТНОПОЛІТИКА ЯК РЕАЛЬНІСТЬ 
 

Віктор Котигоренко  
  

«ЕТНОПОЛІТИКА» ЯК ТЕРМІН НАУКИ  
І СУСПІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ. 

ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Термін «етнополітика» увійшов у дискурси науки і суспільної 
практики в Україні в період радикальних зрушень в усіх сферах 
життєдіяльності громадян Радянського Союзу наприкінці 1980-х – на 
початку1990-х років. Ці зрушення спричинили руйнування СРСР і 
суверенізацію його найбільших складників – колишніх союзних рес-
публік. Етнічні інтереси їх населення стали одним з потужних чин-
ників тогочасних політичних змін. Вони надалі суттєво впливають і 
на сучасну динаміку суспільних відносин у новопосталих державах та 
між самими цими державами. 

Вияви та перспективи реалізації, власне реалізація чи 
упосліджування етнічних інтересів завжди щільно пов’язані з 
політикою, певними політичними умовами, чинниками і засобами 
суспільної життєдіяльності. Випадки такої пов’язаності озна-
чують різними термінами, поміж них: етнополітика, етнонаціо-
нальна політика, етнополітичні відносини, етнополітична си-
туація, етнополітичні процеси. Спільною основою відповідної 
лексики є багатосемантичне слово – «етнополітика».  

Саме це слово доволі швидко витіснило з ужитку поняття 
«марксистсько-ленінська теорія нації і національних відносин» та 
«марксистсько-ленінська національна політика». Ці поняття в їх 
традиційних інтерпретаціях як науки і як суспільної практики, що 
забезпечували повне й остаточне вирішення «національного пи-
тання», непорушну дружбу та братерство «соціалістичних націй», 
не витримали випробування суспільними реаліями. Можливо тому, 
що були надто ідеологізовані. Тож актуалізувалося питання онов-
лення термінології і наукових понять та пов’язаних з ними дослід-
ницьких парадигм як інструментів пояснення й прогнозування 
політичної динаміки, пов’язаної з феноменом «національного», що 
від радянських часів і досі нерідко тлумачиться як «етнічне». 
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Інституціональною відповіддю на цей запит стало утворення 1991 
року в системі Академії наук України Інституту національних від-
носин і політології (нині – Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України). Організатор і перший 
директор Інституту І. Курас, провідні науковці установи – Л. На-
горна, М. Панчук, В. Солдатенко, Ю. Шаповал та інші започатку-
вали формування вітчизняних наукових шкіл дослідження зв’язку 
етнічного й політики, а також історичної динаміки цього зв’язку. 
Біля витоків формування таких шкіл стояли науковці ще кількох 
академічних інститутів та вишів України – В. Євтух, О. Майбо-
рода, В. Панібудьласка, Ю. Римаренко, М. Шульга. Дослідниками 
різних сегментів предметного поля теорії і практики етнополітики 
в Україні стали О. Антонюк, І. Варзар, В. Войналович, О. Картунов, 
Г. Касьянов, О. Копиленко, В. Котигоренко, І. Кресіна, О. Кри-
вицька, В. Крисаченко, Ю. Левенець, В. Лісовий, О. Маруховська, 
П. Надолішній, В. Нікітюк, М. Обушний, І. Онищенко, О. Поно-
марьов, С. Римаренко, М. Розумний, М. Рябчук, М. Степико, В. Тро-
щинський, Л. Шкляр та інші. Про формування науки про етно-
політику в Україні дає уявлення видана Інститутом політичних і 
етнонаціональних досліджень НАН України збірка «Етнополіто-
логія в Україні. Становлення. Що далі?»1. В цій статті представлено 
авторську розвідку етимології терміна «етнополітика» як означення 
зв’язку етнічного й політичного. 

Першим з двох складників терміна «етнополітика» є слово 
«етнос». Чи не перший ґрунтовний аналіз історії його появи, вжитку і 
трактування в науковій літературі країн євроатлантичного простору, 
Російської імперії і Радянського Союзу здійснив на той час директор 
Інституту етнографії АН СРСР академік Ю. Бромлей. Результати 
цього аналізу представлені, зокрема, в опублікованій ним 1983 року 
монографії «Очерки теории этноса»2. Автор показує, що «етнічна 
термінологія» є похідною від давньогрецького слова «ἔθνος», яке від 
початку вживалося у різних значеннях, серед них: народ, плем’я, клас 
людей, іноземне плем’я, язичники, стадо, рід. Починаючи з Гомера та 
Аристотеля і пізніше у  V– ІV ст. до Р.Х. в давньогрецькій літературі 

                                                 
1 Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? Збірник / Редкол.: І.Ф. Курас 

(голова), Ю.А. Левенець (заступник голови) та ін. – К.: ІПіЕНД, 2002. – 295 с. 
2 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. – 412 с. 
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домінуючим стає застосування слова «ἔθνος» в розумінні племені, 
народу без чіткого розрізнення означень «грецького племені» і «не-
грецького племені». З плином часу друге розуміння стало переважати. 
В середні віки слово вживається (передовсім, у бібліях) у множині в 
значенні «люди». Латинізація призвела до утворення прикметника 
«ethnicos» – етнічний; в екклезіастичних (богословських) текстах він 
використовувався зазвичай у розумінні «ідолопоклонницький», «язич-
ницький». У власне науковий дискурс слово «етнос» увійшло нап-
рикінці ХVІІІ ст. як частина похідних від нього термінів «етнографія» 
та «етнологія», якими означувалися вивчення і описання різних на-
родів, їх походження, способу життя, культури і т.п. Однак ці народи 
тоді здебільшого називали «націями», «расами» або «племенами».  

Тільки з другої половини ХІХ ст. термін «етнос» і похідні від 
нього починають вживатися в самостійному значенні, нерідко у 
різних смислах. Так, Л. Морган використовував словосполучення 
«етнічний період» на означення стадій людського розвитку. У 
близькому до сучасного значенні термін «етнічний» почали вико-
ристовувати антропологи, що вивчали відмінності між народами, – 
французький вчений П. Топінар, німецький – А. Бастіан та ін. 
Наприкінці ХІХ ст. французький соціолог Ж. Ляпуж запропонував 
вживати термін «ethnie» для позначення культурної одиниці. Для 
тих саме цілей відомий швейцарський лінгвіст Ф. де Соссюр вико-
ристовував тоді термін «ethnism». У подібних тлумаченнях етнічну 
термінологію все частіше стали використовувати вчені різних 
країн, в тому числі і Росії (Радянського Союзу). Серед них російсь-
кий етнограф С. Широкогоров – випускник філологічного факуль-
тету Сорбонни, який починав свою наукову і викладацьку діяль-
ність на батьківщині і продовжив в еміграції, зокрема в Китаї. Там 
у 1923 році він видав книгу «Этнос. Исследование основных прин-
ципов изменения этнических и этнографических явлений». У 1930-х 
роках його праці друкувалися в Західній Європі англійською та ні-
мецькими мовами.  

Однак до Другої світової війни і одразу після неї в західноєвро-
пейському науковому дискурсі етнічна термінологія широкого поши-
рення не набула. Ситуація змінилася у 1960-х, коли в світі почас-
тішали факти загострення міжетнічних та міжрасових протиріч. Полі-
тична актуалізація етнічного зумовила і його наукову актуалізацію. 
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Відтоді на означення етнічних спільнот у літературі широко викорис-
товують терміни: німецькою мовою – «Ethnos», «ethnische Gruppe»; 
французькою, а іноді й німецькою та англійською – «ethnie»; анг-
лійською – «ethnic group», «ethnic community», «ethnic unit». В англо-
мовній літературі також набув поширення термін «ethnicity» (етніч-
ність), як у розумінні характеристики (якості) етнічної групи, так і в 
розумінні «етнічної одиниці» (в англомовному інтелектуальному дис-
курсі, зазначають автори спеціального дослідження етимології тер-
міна «ethnicity», слово «еthnos» не існує3); для виокремлення індивіда 
як представника певної етнічної (культурної) спільноти стали вико-
ристовувати термін «ethnic»; на означення явищ і видів діяльності, 
пов’язаних з етнічністю, застосовують словосполучення: «ethnic 
identity» (етнічна ідентичність), «ethnic relations» (етнічні відносини), 
«ethnic studies» (етнічні дослідження).  

Про різноманіття представлених у новітній західній літе-
ратурі дослідницьких шкіл і теорій етнічності та характерних для 
них дефініцій етнічного дає уявлення видана 2007 року книга ук-
раїнського етнополітолога О. Картунова4. Її зміст свідчить, що від 
часу виходу монографії Ю. Бромлея сутнісні параметри схожих і 
відмінних «західних» наукових версій етнічного і етнічності прак-
тично не змінилися. Однак відповідна проблематика набула ще 
більшої актуальності, наукової теоретичної та праксеологічної значу-
щості. Подібне сталося і в науковому та політико-правовому дис-
курсах пострадянського простору, включно з українським. При цьому 
відмінності наявних у літературі дефініцій етнічного і теорій та шкіл, 
що пояснюють його природу, мають певну спільну основу – етимоло-
гічну і змістовну. Таку основу становить давньогрецький «першо-
термін» «етнос» як корінний для інших похідних від нього слів, але в 
його осучасненому тлумаченні. 

Аналіз наукового дискурсу дає підстави вважати, що осучас-
нений змістовний аспект цієї спільної основи доволі точно 

                                                 
3 Тонкін Е., Макдоналд М., Чепмен М. Історія та етнічність // Націоналізм: 

Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2006. – 
С. 220 – 224. 

4 Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: Навчальний 
посібник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007. – 192 с. 
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описують редакції дефініції етносу авторства Ю. Бромлея. Він 
визначає етнос як:  

- «історично утворену на певній території стійку міжпоко-
лінну сукупність людей з властивими їм спільними рисами та по-
рівняно стабільними особливостями культури (включно з мовою) і 
психіки, а також усвідомленням своєї єдності і відмінності від усіх 
інших подібних утворень (самосвідомістю), фіксацією чого є са-
моназва (етнонім);  

- спільноту – «результат спільної історичної практики низки 
поколінь людей, втілений у специфічних матеріальних і духовних 
атрибутах цієї спільноти і фіксований у свідомості її членів». Для іс-
нування етносу «надзвичайно важливими є міжпоколінні (діахронні) 
інформаційні зв’язки, а також самосвідомість людей, яка в тій чи 
іншій формі включає уявлення про спільність історичної долі їх пред-
ків. Своєрідність і одночасно єдність матеріальних і духовних власти-
востей власне етнічної спільноти забезпечує її членам необхідні 
культурно-психологічні умови для їх спільного існування»5.  

Вищенаведеними дефініціями Ю. Бромлей характеризував 
«етнос у вузькому значенні слова». Щодо окремих осіб – носіїв та-
кого «вузького значення» він запропонував вживати термін «етні-
кос». Термін не набув великого поширення. Однак від того значу-
щість запровадження у науковий простір цитованих означень не 
стала меншою. Ці означення дозволили чіткіше окреслити харак-
теристики-параметри власне етнічного (передовсім у сенсі куль-
турної цілісності) під час зіставлення його з характеристиками-
параметрами спільнот, які дослідник відносив до етносоціальних 
організмів (ЕСО). Останні, в загалом обґрунтованому баченні           
Ю. Бромлея, разом з етнічною спільністю мають у мінімальному 
варіанті також спільність економічну і соціальну, а у макси-
мальному – ще й територіальну та політичну. Такий підхід досі 
зберігає наукову актуальність і евристичний потенціал, не зва-
жаючи на те, що виокремлюючи типи ЕСО (плем’я, народність, 
буржуазна і соціалістична нації), автор віддав данину офіційному 
для тодішньої науки формаційному підходу до вивчення соціальної 
історії в його ідеологізованій версії.  

                                                 
5 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – С. 57 – 58, 383. 
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Подібними до Бромлеєвої є сучасні дефініції етносу від ба-
гатьох інших авторів, у тому числі відомого британського вченого 
Е. Сміта. Терміном «етнос» він означив людську спільноту, що 
зв’язана з рідним краєм (батьківщиною), має власну назву і для якої 
характерні спільні міфи про походження, спільна пам’ять, один або 
більше складників спільної культури та деяка солідарність, при-
наймні серед еліти6.  

За «Словником американської спадщини англійської мови» 
(1975 р.), етнічне – «це (1) те, що стосується соціальної групи 
усередині культурної та соціальної системи, яка домагається або 
має спеціальний статус на підставі складних, часто варіативних рис 
включно із релігійними, мовними, спадковими або фізичними 
особливостями; (2) у більш широкому розумінні – це особливість 
релігійної, расової, національної або культурної групи»7.  

За всесвітньо відомим «Вебстерівським словником» (1979 р.), 
«етнічне – це те, (а) що стосується спільних фізичних та духовних 
рис, які мають члени групи, що є наслідком їх спільної спадковості 
та культурної традиції; (б) те, що походить від расових, лінгвіс-
тичних чи культурних зв’язків зі специфічною групою (негритян-
ською, ірландською, італійською або іншими етнічним групами»8.  

Практично в усіх визначеннях етнос постає як об’єктивно-
суб’єктивний феномен. Його об’єктивною іпостассю є історично 
сформовані відносно стійкі специфічні мовні, релігійні, звичаєві, 
поведінкові та інші, пов’язані з духовною і матеріальною куль-
турою, характеристики-властивості групи людей, що відрізняють її 
від інших груп з тим самим набором ідентифікаторів (маркерів). 
Суб’єктивною іпостассю етносу є уявлення окремих осіб і груп 
осіб про ці специфічні характеристики-властивості. На таких 
уявленнях формується й існує індивідуальне і колективне почуття 
й усвідомлення людей як «ми» і «вони».  

Різні теорії етносу та наукові школи вивчення етнічного 
об’єднує й розділяє спільне і відмінне в розумінні того, яка 
                                                 

6 Smith A. The Origins of Nations // Ethnics and Racial Studies (ERS). – 1989. – 
Vol. 12. № – 3; Сміт Е. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія / Пер. з англ.. – К.: 
«К.І.С.», 2004. – С. 19 – 20. 

7 Цит. за Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму. – С. 20. 
8 Цит. там само. 
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іпостась (сутність) етносу – об’єктивна чи суб’єктивна – є основ-
ною або єдиною. Прихильників об’єктивності, зазвичай, відносять 
до примордіалістів, прихильників суб’єктивності – до конструкти-
вістів. Але й в одних і в других можна простежити визнання мен-
шого чи більшого зв’язку етнічного з політикою.  

Наукову актуалізацію терміна «етнополітика» в його близь-
кому до сучасного розумінні небезпідставно пов’язують з працями 
науковця, публіциста, педагога і громадсько-політичного діяча 
Ольгерда-Іполіта Бочковського (1885 – 1939). Народжений в підро-
сійській Україні (теперішня Кіровоградська область) в родині, що 
мала польське і литовське коріння, він навчався в Єлисаветград-
ському земському реальному училищі, Санкт-Петербурзьких По-
літехніці і Лісному інституті, а з 1906 року – в Карловому універ-
ситеті в Чехії. Був активним учасником українського соціал-демокра-
тичного руху, працював у дипломатичній місії Української Народної 
Республіки у Празі (1918 – 1923). Відтак викладав в Українській 
господарській академії в Подєбрадах, Українському вільному універ-
ситеті в Празі. Відомий науковими здобутками в галузі теорії нації і 
національних відносин та аналізу відповідних суспільних практик на 
теренах Європи. Серед його головних праць – видана 1937 року в 
Подєбрадах книга «Вступ до націології» (німецькою: «Einführung in 
die Natiologie und Soziologie»); у 1991 – 1992 роках вона пере-
видавалася в Мюнхені; 1998 року її скорочений варіант було опуб-
ліковано в Києві видавництвом «Ґенеза». 

Етнополітикою О.-І. Бочковський називав галузь наукових 
досліджень, яку вважав частиною націології – теоретичної (філо-
софської) і прикладної науки про модерну націю, її походження, 
динаміку, суспільну структуру, особливості та ін. В структурі на-
ціології він виокремлював також історичну або генетичну націо-
логію (що на підставі даних етнології/етнографії та генетичної со-
ціології вивчає етногенезу народів – їх утворювання з первісних 
племен), націоаналітику (з’ясовує складові елементи модерної 
нації та її суспільну структуру), націодинаміку (досліджує націо-
нальні рухи як суспільні процеси), націософію (до компетенції якої 
належить з’ясування проблематики нації з ідеологічного та філо-
софського боку, наукове освітлення таких питань, як нація й люд-
ство, космополітизм, інтернаціоналізм та націоналізм, проблеми й 
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проблематика національної культури та етики), націотипологію 
(узагальнює підсумки націознавчих дослідів, встановлює типи й кла-
сифікацію націй) та характерологію (визначає питомі риси вдачі 
націй). Націологію, відповідно до концепції О.-І. Бочковського, до-
повнює націографія – описова націологія, яка, послуговуючись ме-
тодою й тезами теоретичного націознавства, має змалювати наявні 
нації в їхньому фактичному бутті як самостійні суспільні спільноти. 

Етнополітика, за О.-І. Бочковським, вивчає взаємини між на-
цією і державою, досліджує питання нації в політичному аспекті, 
цікавиться всіма справами, які так або інакше мають зв’язок з дер-
жавним аспектом національних взаємин, вивчає питання політич-
ного самовизначення нації, як з боку його проблематики, так і 
практичного вирішення, присвячує увагу проблемам національної 
меншості, класифікації народів і держав з погляду національного 
складу існуючих та бажаних політичних формацій, на підставі вив-
чення політичної емпірії минулого й сучасного має збагнути тен-
денції й перспективи націо-державних взаємин у найближчій май-
бутності й передбачати та теоретично обґрунтувати ймовірні конк-
ретні форми цього розвитку, а також віднаходити засоби якнайдо-
цільнішого полагодження національних питань на практиці. Озна-
чений сегмент народознавчих досліджень, згідно з баченням са-
мого О.-І. Бочковського, точніше було б називати націополітикою 
або етно-націополітикою. Тим не менш автор вживав саме термін 
«етнополітика», зважаючи на популярність, що її цей термін набув 
завдяки широкому його застосуванню в публікаціях німецьких 
науковців. Зокрема тих, що представляли Штутгартський ні-
мецько-дослідний інститут, який з 1930 року видавав часопис-
щорічник, названий «Етнополітичним Альманахом» (Ethnopoli-
tischer Almanach). На сторінках цього видання поряд з теоретич-
ними та історичними статтями оприлюднювалися ухвали та пос-
танови міжнародних конгресів і установ на національні теми, пода-
валася обширна етнополітична хроніка з Європи про життя го-
ловно національних меншостей та поневолених народів тощо9. 
                                                 

9 О. І. Бочковський. Вступ до націології (Einführung in die Natiologie und 
Soziologie). – München – Мюнхен: УТГІ, 1991 – 1992 // http: ukrstor.com/ 
ukrstor/natiologiax.html 
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Термін «етнополітика» («Ethnopolitics») увійшов і в англо-
мовний інтелектуальний дискурс. В одних випадках – як означення 
певних суспільних реалій та подій, в інших – як інтегральне найме-
нування напрямів та досвіду вивчення зв’язку етнічності з полі-
тикою. У подібних сенсах вживається також словосполучення 
«Ethnic Politics». З 2001 року завдяки ресурсам гуманітарних фон-
дів з Канади, Швейцарії і Великобританії та за сприяння групи спе-
ціалістів з етнічної політики у складі британської Асоціації полі-
тичних досліджень (Specialist Group on Ethnic Politics of the Political 
Studies Association of the UK) четверо редакторів зі Сполученого 
Королівства і Сполучених штатів Америки випускають онлайно-
вий журнал «Ethnopolitics». Він став своєрідним форумом для 
обміну думками і результатами досліджень з приводу теоретичних 
і прикладних проблем аналізу, врегулювання та відвернення ет-
нічних конфліктів, прав меншин, зв’язку групової етнічної ідентич-
ності з освітою і політикою, виявів націоналізму у контекстах де-
мократичних перетворень, безпеки і стабільності держав та певних 
регіонів, етнічних аспектів міжнародної політики, в тому числі 
мілітарної, впливів глобалізації на етнічну самобутність і полі-
тизацію етнічності тощо.  

На означення різних етнополітичних феноменів і наукових 
галузей, що ці феномени досліджують, поряд з термінами «Ethno-
politics» та «Ethnic Politics» в англомовній літературі застосовують 
низку інших. Зокрема, словосполученням «Ethnic Poliсy» називають 
певну політичну лінію чи політичний курс якогось соціального 
суб’єкта (актора), якщо ці лінія або курс стосуються феноменів ет-
нічного. Лексичним конструктом «Ethnopolitical Theory» означують 
різні аспекти теоретичного осмислення етнополітичної практики.  

Аналіз лексики зарубіжних і вітчизняних наукових праць та 
прикладних соціальних практик свідчить, що терміном «етнополі-
тика» зазвичай означують або всю сукупність зв’язків політичного 
і етнічного, або якийсь із дифузних сегментів цієї сукупності. 
Такими сегментами є: 

1) сфера суспільних відносин, їх підсистема, де спільні і спе-
цифічні етнічні інтереси осіб, груп осіб, утворених ними об’єднань, 
організацій, установ та інших соціальних суб’єктів регулюються ре-
сурсами політичної влади (у цьому випадку використовують також 
терміни «етнополітична сфера», «сфера етнополітики») 
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2) політичні відносини осіб, груп осіб, утворених ними 
об’єднань, організацій, установ та інших соціальних суб’єктів з 
приводу реалізації етнічних інтересів (у цьому випадку вико-
ристовують також термін «етнополітичні відносини»); 

3) діяльність, поведінка соціальних суб’єктів, яка полягає у 
використанні або спробах використання ресурсів політичної влади 
для реалізації тих чи інших етнічних інтересів (у цьому випадку вико-
ристовують також терміни «етнополітична діяльність», «етнополі-
тична взаємодія», «етнополітична поведінка», або на означення ок-
ремих випадків етнополітичної діяльності чи поведінки – «державна 
етнополітика», «державна етнонаціональна політика» та ін.). 

 Тож коли йдеться про «етнополітику» як об’єкт наукового 
дослідження, мають на увазі суспільні феномени, які підпадають 
під параметри кожного, двох або усіх трьох названих сегментів. 
Відповідно, і термін «етнополітика» вживають або в «сегменто-
ваному», або в найбільш загальному (інтегральному) смислах. 

Властиві певному періоду стан і тенденції етнополітики вив-
чають як етнополітичну ситуацію. Етнополітичний процес дослід-
жують як сукупність взаємопов’язаних тривалих змін етнополітики – 
спонтанних і спричинених зовнішніми обставинами та чинниками, 
організованих і самоорганізованих, кількісних і якісних, генетичних і 
системно-структурних, зворотних і незворотних.  

 
 

Май Панчук  
 

ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ:  
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І УПРАВЛІННЯ 

 
Суверенізація України у процесі та після розпаду СРСР ви-

магала якісної трансформації системи управління суспільними від-
носинами. Етнонаціональна сфера не була винятком. Адже за ра-
дянської доби мета й стратегія національної політики в країні та 
визначення векторів її здійснення належали до виключної компе-
тенції загальносоюзних компартійних і державних органів. Вони 
впроваджували імперські етнополітичні стандарти і забезпечували 
домінування російської етнокультурності з відповідним ідеологіч-
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ним наповненням таким способом, що республіканське керів-
ництво було в цьому їхнім спільником і підлеглим провідником 
одночасно. Коли ж в останні місяці «перебудови» з’явилися перші 
ознаки реальної суверенізації республік, гостро актуалізувалося 
питання про їх суб’єктність в етнополітичній сфері. 

Україна потребувала розроблення й упровадження правових 
та інституційних регуляторів, спроможних забезпечити подолання 
негативних наслідків національної політики комуністичного ре-
жиму, усунення розбалансованості демографічного, соціального, 
культурного, релігійного розвитку етнічно різних сегментів сус-
пільства з урахуванням змін у фактичному статусі етнічних спіль-
нот, виявлення, узгодження й реалізації інтересів громадян різної 
етнічної ідентичності, які проживали на українських теренах, а 
також тих, котрі повернулися й повертаються в Україну з місць 
насильницької депортації. 

Завдання державного будівництва вимагало створення за-
коноусталених умов консолідації різноетнічного соціуму на ґрунті 
спільної мети, рівності прав, свобод і обов’язків громадян. Потре-
бували оптимізації зв’язки з українською діаспорою, громадянами, 
організаціями та установами держав, населення яких етноспорід-
нене українському. Відповіддю на виклики часу стало розроблення 
адекватних суспільній ситуації правових засад реалізації етно-
національних інтересів громадян України10, а також формування 
системи державного етнополітичного менеджменту. 

Вирішення цих питань диктувалося реаліями суспільно-по-
літичного розвитку українського суспільства, в якому у період між 
останнім Всесоюзним переписом населення 1989 р. і першим Все-
українським переписом населення 2001 р. відбувалися суттєві зміни, у 
тому числі й в етнополітичній сфері. Перш за все, на карті світу 
появилася незалежна, суверенна, демократична країна – Україна. 

                                                 
10 Див.: Проекты законов о языках – экспертный анализ. Изд. второе, дополненное / 

Научн. ред. Н.А. Шульга. – К. – 2001. – 332 с.; Рябошапко Л. Правове становище 
національних меншин в Україні (1917–2000). – Львів, 2001. – 482 с.; Котигоренко В. 
Формування сучасного українського законодавства у сфері етнонаціональних 
відносин: єдність і протилежність концептуальних засад // Наукові записки Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2002. – 
Вип. 22. –  С. 64–111. 
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Демократизація всього життя в країні сприяла відродженню само-
бутності всіх етносів України, їх мови, освіти, культури, звичаїв та 
традицій. Став можливим вільний вибір громадянства держави, відбу-
валися зміни в етнічній, мовній, релігійній самоідентифікаціях гро-
мадян України. За міжпереписні роки на 122,6 тис. осіб зросла кіль-
кість українців, а їх питома вага відносно всього населення країни 
зросла на 5,1%. У ході Всеукраїнського перепису населення було за-
фіксовано 32,4 тис. осіб окремих етнографічних груп українського на-
роду, у тому числі 21,4 тис. гуцулів, 10,2 тис. русинів, 672 лемки, 131 
бойка, 22 литвини, 9 поліщуків. Цей самий перепис зафіксував змен-
шення на 3 млн осіб (до 8 334,1 тис.) росіян в Україні, їх питома вага 
серед усього населення зменшилася з 22,1 до 17,3%11.  

Понад 85 відсотків жителів країни у ході перепису 2001 року 
рідною мовою назвали мову своєї національності. Водночас, впер-
ше за останні 40 років було зафіксовано тенденцію до збільшення 
(за винятком Донецької, Луганської областей та Автономної Рес-
публіки Крим) кількості осіб, які визнавали українську мову рід-
ною, за одночасного зменшення тих, хто називав рідною російську 
мову. Російську мову назвали рідною 14,3 млн осіб (29,6% насе-
лення), що на 3,2% менше, ніж у 1989 р. Серед осіб, які вважали 
рідною російську мову, 95,9% росіян, 88,5% греків, 83,0% євреїв, 
64,7% німців, 62,5% білорусів, 58,7% татар, 54,3% грузинів, 43,1% 
вірмен, 37,8% азербайджанців та ін. Разом з тим, 42,4 млн осіб, або 
87,8% всього населення країни, вільно володіли українською мо-
вою, що на 9,8% більше, ніж у 1989 р.12. 

Перепис населення 2001 р. показав, що в Україні проживали 
представники більш як 130 етнічних громад. Поряд з українцями 
(37 541 693 особи) та росіянами (8 334 141) в Україні етнічні спіль-
ноти були представлені таким чином: білоруси – 275 763 особи, 
молдавани – 258 619, кримські татари – 248 193, болгари – 204 574, 
угорці – 156 566, румуни – 150 989, поляки – 144 130, євреї – 103 591. 
Ще 11 етнічних спільнот були представлені в Україні у кількості від 
99 894 осіб (вірмени) до 10 593 (чуваші). Окремі етнічні спільноти 

                                                 
11 Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними 

Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – К. , 2003. – С.7–8. 
12 Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними 

Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – С.10–12. 
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були представлені одиницями та десятками, у тому числі: алеути – 6, 
юкагири – 12, чилійці – 13, ітельмени – 18, толефари – 18 і т.д.13. 

Маємо підстави погодитися з висновками авторів цитованого 
статистичного збірника, що мовно-етнічним процесам, які відбува-
лися в Україні між вказаними переписами населення, «притаманна 
стійка тенденція до самовизначення представниками різних націо-
нальностей як рідної мови – мови своєї національності… Спостері-
гається поширення української мови як рідної серед представників 
некорінної національності, а також більш широкого її застосування 
як мови міжнаціонального спілкування на території країни і під-
вищення значення як державної мови»14. 

Проаналізовані статистичні дані багато що дають для розу-
міння процесів, що відбувалися в поліетнічному суспільстві Ук-
раїни в роки її державної незалежності. Але далеко не все, адже 
процес національного відродження охопив не тільки етнічних ук-
раїнців, а й інші спільноти України, які заманіфестували свою від-
даність оновлюваній Батьківщині. 22 лютого 1991 р. Президія Вер-
ховної Ради УРСР ухвалила Постанову про інформацію Комісії 
Верховної Ради УРСР з питань культури та духовного відродження 
«Про стан роботи органів державного управління зі створення 
умов для розвитку культур національних меншин України». В до-
кументі відзначалася тенденція до збільшення кількості об’єднань 
етнічних груп: на час розгляду питання в країні вже діяло 87 на-
ціонально-культурних товариств, у тому числі 22 єврейські, 8 ро-
сійських, 8 польських, 6 болгарських, 5 вірменських, 4 грецькі, 3 ні-
мецькі, по 2 кримськотатарських, караїмських, молдовських і ру-
мунських. У різних областях і містах країни відновлювалася діяль-
ність національних професійних та самодіяльних театрально-ко-
нцертних організацій і колективів, етнотрадиційних вірувань і ре-
лігійних громад. Було запроваджено теле- і радіопередачі націо-
нальними мовами. У видавництвах «Веселка», «Радянська школа» 
та інших збільшився випуск двомовних книг для дітей, підручників 
для національних шкіл. Ішлося й про суттєві недоліки: робота з цієї 
проблематики не мала системного характеру та наукового обґрун-
тування і прогнозування, ущемлювалися культурологічні інтереси, 
                                                 

13 Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними 
Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – К. , 2003. – С. 20, 23–26. 

14 Там само. – С.13. 
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насамперед тих народностей, які не мали державних утворень за 
межами республіки, не на належному рівні надавалися матері-
альна, фінансова, методична та кадрова допомога національно-
культурним товариствам. 

З огляду на суспільну актуальність порушених проблем, пе-
редбачалося: розглянути пропозиції щодо внесення до порядку 
денного сесії Верховної Ради питань про утворення найближчим 
часом у системі республіканського управління Державного комі-
тету УРСР у справах національностей, а також про проект Закону 
УРСР про національні меншини в Україні; доручити Раді Міністрів 
УРСР розробити у першому півріччі 1991 р. Державну програму 
сприяння розвитку культур національних меншин України і подати 
її на розгляд Верховній Раді республіки, передбачивши у відпо-
відних документах створення спеціалізованого видавництва з ви-
пуску літератури мовами національних меншин, звільнення від 
оподаткування національно-культурних товариств та встановлення 
пільг на оподаткування фінансово-господарської діяльності видав-
ництв, культурологічних організацій, які працюють на відродження 
національних культур15. Тобто, з проголошенням незалежності Ук-
раїни реалізація й узгодження потреб етнічних спільнот стали 
обов’язком вже української держави, інтереси якої, порівняно з ін-
тересами України як колишньої радянської республіки, набули прин-
ципово нових вимірів і цільових пріоритетів. Усе це вимагало син-
хронного вирішення двоєдиного завдання: 1) вироблення, законо-
давче схвалення та реалізація реалістичної концепції державної етно-
політики та 2) формування, визначення змісту та механізмів діяль-
ності інститутів відповідного етнополітичного менеджменту. 

Науковці України оперативно зреагували на запити суспіль-
ства і вже в 1992–1993 рр. оприлюднили для громадського обгово-
рення своє бачення етнополітичної моделі розвитку країни16. 
Вивчення досвіду інших країн з поліетнічним складом населення 
дало їм підстави, насамперед, визначити етнополітику України як 

                                                 
15 Національні відносини в Україні у ХХ ст. Зб. док. і матер. / Редкол.: І.Ф. Ку-

рас (голова), М.І. Панчук та ін. – К. – 2003. – С.457–459. 
16 Назвемо, для прикладу: Євтух В. Якою має бути етнополітика української 

держави // Віче. – 1992. – №11; Панчук М.І. Етнополітична модель розвитку 
держави. Про концептуальні підходи до її розробки//Відродження. – 1993. – №5–6. 
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систему заходів держави та механізм їхнього впровадження, спря-
мованих на задоволення інтересів і потреб представників різних ет-
носів, пов’язаних зі специфікою їхнього етнокультурного роз-
витку, регулювання міжетнічних стосунків, запобігання конфлік-
там на етнічній основі та усунення чинників міжетнічної напруги й 
міжетнічних конфліктів. Ішлося про те, що стрижнем етнополітики 
держави має бути врахування інтересів усіх етнічних спільнот та 
окремих представників різних етносів, тобто врахування оптималь-
ного співвідношення колективних та індивідуальних прав грома-
дян. Ними сприймалося як аксіома, що без активної участі націо-
нальних меншин – четвертої частини населення України – процес 
державотворення не буде стабільним і всеохоплюючим. Цей про-
цес стане таким, коли національні меншини у розбудові незалежної 
української держави, в щоденній життєвій практиці вбачатимуть 
гарантію і свого власного відродження. Ілюзією, політичною по-
милкою була б спроба будувати міжнаціональні відносини в су-
часній Україні на хисткому фундаменті зверхності або ж щедрості 
нового «старшого брата». 

У згаданих, як і інших публікаціях17, розглядалися скла-
дові етнополітики. Як структурний механізм вона охоплює полі-
тику держави щодо а) української етнічної нації, б) етнічних 
меншин, в) української діаспори, г) взаємовідносин етнічних 
меншин України з їхніми історичними батьківщинами, д) мігра-
ційних процесів. Помітним став відхід суспільствознавців від за-
ідеологізованих штампів марксистсько-ленінської теорії нації, 
вони оволодівали понятійним інструментарієм етнополітології, 
позбувалися термінологічної полісемії. Цьому сприяла під-
готовка науковцями академічних інститутів – держави і права, 
мовознавства, національних відносин і політології, української 
мови, філософії – першого в країні видання словникового типу 
(відповідальні редактори Ю. Римаренко і І. Курас), присвяче-
ного викладу найбільш вживаних понять і термінів з відповід-
ним тлумаченням та поясненням на основі досягнень світового і 
                                                 

17 Курас І. Етнополітологія: запити життя і відповіді вчених//Політика і час. – 
1992. – №3; Левенець Ю. Шляхи до цивілізованої державності України: 
політологи розмірковують, дискутують («круглий стіл»)//Український історичний 
журнал. – 1992. – №9; Майборода О. Дебютує етнополітика// Віче. – 1992. – №5. 
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вітчизняного суспільствознавства, а згодом і «Малої енцик-
лопедії етнодержавознавства»18. 

З метою поглибленої і всебічної розробки проблем спів-
відношення політики і етнонаціональних відносин, вироблення 
нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конф-
ліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних ва-
ріантів етнополітики, технології управління сферою політичних і 
міжетнічних відносин, здійснення експертизи нових проектів у 
соціокультурній сфері з 1992 р. в системі Академії наук України 
розгорнув роботу новостворений Інститут національних відносин і 
політології (нині – Інститут політичних і етнонаціональних дос-
ліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України). Того ж часу розпочалася 
робота кафедр політології, етнополітології, етнології у багатьох ви-
шах України. Публікації політологів, у яких з урахуванням сві-
тового досвіду аналізувалися, у тому числі, й етнополітичні про-
цеси в Україні, сприяли становленню вітчизняної етнополітології, 
її інтеграції в світову політичну науку.  

Правовою основою утвердження в суспільстві принципів де-
мократії, гуманізму, рівності всіх громадян, незалежно від націо-
нальності та віросповідання, стали Декларація про державний су-
веренітет України, Акт проголошення незалежності України, Дек-
ларація прав національностей України, Закон України «Про на-
ціональні меншини в Україні», інші законодавчі акти, прийняті 
Верховною Радою. В Україні у 1993 р. діяло вже понад 150 респуб-
ліканських, регіональних і обласних культурологічних націо-
нальних товариств, за ініціативою яких поверталися національним 
громадам культові споруди, побудовані в минулому на їхні кошти, 
відкривалися школи, окремі класи, факультативні групи, курси з 
вивчення національних мов, видавалися газети, діяли тисячі колек-
тивів художньої самодіяльності19. Надбанням усього народу Ук-
раїни, хоч і повільно, через матеріальну скруту, ставала культурна і 
мистецька спадщина представників національних груп населення, 
відроджувалися їх звичаї і традиції, збагачувалося їхнє духовне 
життя в цілому. 

                                                 
18 Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персоналії. – К., 

1993; Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К. , 1996. 
19 Панчук М. Етнополітична модель розвитку держави. Про концептуальні 

підходи до її розробки// Відродження. – 1993. – №5-6. – С.4. 
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Отже, уже в перші п’ять років незалежності України були 
створені наукові, політико-правові та організаційні основи розроб-
лення та ухвалення концепції етнонаціональної політики держави. 

У 1994 р. тодішнім Міністерством у справах національностей, 
міграції та культів групі науковців, яку очолив Ю. Римаренко, була 
доручена розробка «Теоретико-методологічних та політико-правових 
засад етнонаціональної політики (Модель)», яка була схвалена 
згаданим Міністерством та покладена в основу самої Концепції. 
Проект такої «Концепції державної етнонаціональної політики в 
Україні» було розроблено згаданою групою науковців і опубліко-
вано20 для обговорення. У жовтні 1995 р. проект Концепції схвалила 
колегія Міннацміграції і тоді ж він був переданий Кабінету Міністрів 
України для подальшого розгляду. Ґрунтовний аналіз проекту Кон-
цепції, як і його текст, оприлюднені С. Римаренком21. 

Робота над згаданим проектом Концепції залишилася неза-
вершеною. В Україні змінювалися уряди, депутатський склад Вер-
ховної Ради, Президенти. Реформувався, ліквідовувався, віднов-
лювався й знову ліквідовувався центральний орган виконавчої вла-
ди, що опікувався проблемами етнополітики, утворювалися і зни-
кали міжвідомчі робочі групи, що працювали над концепцією ет-
нополітики держави, але жодних зрушень у її просуванні до зали 
засідань Верховної Ради не було. 

Не дала бажаних результатів і спроба внести на обговорення 
Верховної Ради України чергового проекту Концепції етнополітики 
держави за ініціативою народних депутатів України. Через десять 
років (2005 р.) після оприлюднення проекту Концепції групи науков-
ців під керівництвом Ю. Римаренка (1995 р.), група провідних 
науковців та експертів України (Н. Беліцер, В. Євтух, О. Майборода, 
Т. Пилипенко, О. Семьоркіна, Ю. Тищенко та ін.) у рамках ініціативи 
«Концептуальні засади етнонаціональної політики України: між 
теорією і практикою», що здійснювалася за програмою «Радники з 
державної політики на підтримку реформ в Україні» за сприяння Ка-
надської агенції міжнародного розвитку та під егідою Канадського 
бюро міжнародної освіти підготувала черговий проект Концепції. 

                                                 
20 Освіта. – 1995. – №3 
21 Див.: Римаренко С. Самовизначення особи, нації, держави. – К., 1999. – 

С.464–483. 
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Співавтором проекту був народний депутат України Р. Чубаров, 
він же і зареєстрував його 6 червня 2005 р. у Верховній Раді22. 
Розгляд законопроекту не відбувся. 

Не дійшли до розгляду Верховною Радою України і проекти 
Концепцій державної етнополітики, запропоновані групами науков-
ців, очолюваними доктором політичних наук В. Котигоренком. 
Перший з них «Про основи етнонаціональної політики» разом з 
пояснювальною запискою та мотивацією термінів, які вживаються в 
проекті, оприлюднив журнал «Політичний менеджмент»23. У пояс-
нювальній записці В. Котигоренко викладає своє бачення змісту віт-
чизняного рамкового політико-правового акта у сфері міжнаціональ-
ної політики: «вкрай важливим є якнайшвидше ухвалення парламен-
том документа, який би а) визначав концептуальні основи державної 
етнонаціональної політики; б) містив адекватне українським реаліям 
тлумачення застосовуваних у національних правових актах термінів; 
в) конкретизував інші засадничі складники законодавства, поклика-
ного регулювати етнонаціональні відносини в Україні, в тому числі – 
г) встановлював параметри впровадження в національне законодав-
ство норм і термінології міжнародного права; д) формулював прин-
ципи подальшого законотворення, управлінських та інших прак-
тично-політичних дій щодо етнонаціональної сфери»24.  

Суть окреслених складових етнополітики держави було роз-
крито групою науковців з Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України та Національного інституту 
стратегічних досліджень у складі В. Котигоренка (керівник), В. Ку-
лика, О. Макарова, О. Малишевської, Л. Нагорної, М. Панчука, О. Поз-
няка та ін. за назвою «Стратегія державної етнонаціональної полі-
тики»25. До Верховної Ради України цей законопроект був внесений 
народним депутатом України М. Папієвим. 

І, нарешті, 2010 р. був оприлюднений ще один проект «Кон-
цепції державної етнонаціональної політики України», розроблений 

                                                 
22 Див.: Кримські студії. Інформаційний бюлетень. – 2005. – №1-2. – С.4–17. 
23 Див.: Котигоренко В. До питання про концептуальні засади етно-

національної політики України//Політичний менеджмент. – 2006. – №4. – С.20–43. 
24 Там само. – С.33. 
25 Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 

2008. – №1 (6). – С. 40–52. 
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науковцями Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України І. Кресіною, Л. Лойко, В. Явір. Цей законопроект обговорила 
і в основному схвалила Наукова рада Державного комітету у справах 
національностей та релігій26. У «Вступних заувагах» до названого ос-
таннім законопроекту автори констатують: «Позиції розробників 
проектів (попередніх – Авт.) суттєво відрізнялися: вчені підходили з 
різних ідеологічних позицій, законодавці лобіювали інтереси певних 
етносуб’єктів. З огляду на це більшість попередніх проектів Кон-
цепції державної етнонаціональної політики були позначені ідеологіч-
ною заангажованістю, неврахуванням реалій етнонаціональних відно-
син на сучасному етапі державотворення в Україні, зарубіжного дос-
віду, міжнародного права.  

Поява цього проекту концепції продиктована необхідністю 
нарешті (підкреслено нами – Авт.) створити неупереджений доку-
мент, який враховував би завдання держави та реалії сфери етно-
національних відносин. Він покликаний запровадити в життя по-
ложення, які містяться в Рамковій конвенції Ради Європи про за-
хист національних меншин та інших міжнародно-правових доку-
ментах. Концепція державної етнонаціональної політики має стати 
основою подальшого вдосконалення чинної законодавчої бази дер-
жавної етнонаціональної політики та напрацювання нових пра-
вових актів з метою гармонійного й адекватного правового регу-
лювання етнонаціональних відносин в Україні»27. Однак і цього 
разу «нарешті» не сталося. Запропонований законопроект на роз-
гляд Верховної Ради України внесений не був.  

Можна погодитися з І. Кресіною, Л. Лойко, В. Явір, що розроб-
ляючи законопроекти, «вчені підходили з різних ідеологічних по-
зицій, законодавці лобіювали інтереси певних етносуб’єктів». Вод-
ночас, слід зауважити й інші недоліки або ж дискусійні позиції попе-
редніх (як і останнього) законопроектів. У проекті Ю. Римаренка, 
приміром, відсутнє було тлумачення термінів, що використовувались 
у документі, у законопроектах О. Майбороди (зареєстрував народний 
депутат України Р. Чубаров) і В. Котигоренка 2006 р. розходження 
були у визначенні пріоритетів колективних прав національних мен-
шин та індивідуальних прав осіб, що належать до цих меншин, у 
                                                 

26 Політичний менеджмент. – 2010. – №2 (41). – С. 65–72. 
27 Там само. – С. 65–66. 
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тлумаченні таких категорій, як «корінні народи», «автохтонні на-
роди», «національні меншини», «етнічні меншини» та ін. Прина-
гідно відзначимо, що у законопроекті В. Котигоренка 2008 р. (за-
реєстрував народний депутат України М. Папієв) найбільш повно і 
аргументовано, на нашу думку, подано правове тлумачення термі-
нів цього акта. Законопроект І. Кресіної, Л. Лойко, В. Явір готу-
вався з урахуванням досвіду попередників, основні його параметри 
виписані з урахуванням міжнародних правових актів та етнополі-
тичних реалій України. Як і проекти О. Майбороди і В. Коти-
горенка, він може скласти основу науково виваженої й реалістичної 
Концепції етнополітики держави. 

Отже, маємо п’ять, принаймні опублікованих, законопроек-
тів, але не маємо й досі схваленої Верховною Радою України ціліс-
ної концепції етнополітики держави. Тим часом, варто нагадати, 
що ще у квітні 2000 р. за наслідками парламентських слухань 
«Проблеми законодавчого врегулювання та реалізації державної 
політики щодо забезпечення прав кримськотатарського народу та 
національних меншин, які були депортовані і добровільно поверта-
ються в Україну» Верховна Рада України схвалила відповідні 
рекомендації. У тому числі Верховна Рада України рекомендувала 
Кабінету Міністрів України: «Завершити розробку і внести на 
розгляд Верховної Ради України проект Закону України про 
концепцію державної етнонаціональної політики, передбачивши в 
ньому комплекс правових і етнополітичних засад, підходів та уп-
равлінських дій, спрямованих на реалізацію концептуальних по-
ложень щодо прав корінних народів, національних меншин і 
повернення депортованих»28.  

З того часу (2000 р.) Україна має третього Президента, 
п’ятого – Голову Верховної Ради, десятого – Прем’єр-міністра, за 
цей же час ліквідовувався і реорганізовувався Державний комітет 
України у справах національностей і релігій. Його функції як 
центрального органу виконавчої влади, що опікується етнополі-
тикою держави, передавалися іншим міністерствам. За таких умов 
втрачалася цілісність і послідовність дій центральних органів 
виконавчої влади, механізмів управління етнополітичною сферою, 
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розпорошувалися, а здебільшого відсторонювалися від справи 
відповідної кваліфікації кадри, набутий ними досвід, втрачалася 
накопичена інформація, поточні аналітичні матеріали, прогнозо-
вані на майбутнє плани дій, показники фінансового забезпечення 
тих чи інших проектів тощо. 

Тобто, впродовж двох десятиліть незалежності України на 
всіх рівнях державної влади ( Президент, Верховна Рада України, 
Кабінет Міністрів) точилися безплідні розмови щодо концепції 
етнополітики. Тривають вони й досі. Зішлемося при цьому на деякі 
факти. 14 травня 2010 р. Указом Президента України «Про додат-
кові заходи з облаштування кримських татар, інших осіб, депор-
тованих за національною ознакою, та їх нащадків, які повернулися 
чи повертаються на постійне місце проживання в Україну» Кабінет 
Міністрів зобов’язаний був «…2) вжити в установленому порядку 
заходів щодо прискорення затвердження концепції державної 
етнонаціональної політики»29. 28 липня того ж року Кабінет Мі-
ністрів включає проект Закону «Про концепцію державної етнонаціо-
нальної політики України» до числа пріоритетних питань для роз-
гляду на засіданнях Кабінету Міністрів у другому півріччі 2010 р.              
1 листопада 2010 р. проект закону схвалено на засіданні Урядового 
комітету з питань екології, молодіжної політики, культури, спорту і 
туризму та доручено Держкомнацрелігій разом з Мінюстом, Мі-
ністерством освіти і науки і Секретаріатом Кабінету Міністрів до-
опрацювати його у місячний (підкреслення наше – Авт.) термін.               
2 грудня 2010 р. Держкомнацрелігій повідомляє, що «22 листопада … 
законопроект доопрацьовано й надіслано в МОН і Мінюст на 
повторне погодження. В подальшому він в установленому порядку 
буде повторно поданий на розгляд Кабінету Міністрів України»30. 
Тим часом Указом Президента України МОН реорганізовано в Міні-
стерство освіти і науки, молоді та спорту, Держкомнацрелігій ліквідо-
вано, а його функції покладено цього разу на Міністерство культури. 
Не дивно, що за таких умов «місячний» термін, визначений 
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Кабінетом Міністрів для остаточного опрацювання проекту Закону 
«Про концепцію державної етнонаціональної політики України» 
(листопад 2010 р.) розтягнувся більше ніж на рік, а з часу відпо-
відних рекомендацій парламентських слухань (квітень 2000 р.) – 
більше ніж на одинадцять років. Саме тому до розгляду на парла-
ментських слуханнях «Етнонаціональна політика України: здобутки 
та перспективи» (січень 2012 р.) Інститут політичних і етно-
національних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України рекомен-
дував, поряд з іншим, і узгодження ключових питань концепції 
етнополітики держави. 

Цілком очевидно, що перманентні реорганізації (включно з 
ліквідаціями) спеціалізованого органу центральної виконавчої вла-
ди ускладнювали розробку та законодавче впровадження концепції 
етнополітики держави. І навпаки, відсутність концепції етнополі-
тики призводила до згаданих реорганізацій. Щоразу реорганізація 
центрального органу виконавчої влади, під опіку якого передава-
лася сфера етнополітики, призводила до зміни складових функцій 
цього органу, їх суті та вертикальної структури управління цією 
сферою, особливо на рівні міст і районів країни. Зміст та суть етно-
політики держави за роки незалежності нерідко звужувалися або ж 
розширювались такими компонентами, як імміграція, конфесійні 
та мовні аспекти, імплементація норм міжнародно-правових актів 
та ін. У діяльності органів центральної виконавчої влади, на які 
покладалися функції управління етнополітичними процесами, 
траплялися й недоречності, зумовлені довільним тлумаченням 
застосовуваних у вітчизняних правових актах термінів (катего-
ріального апарату таких актів). Цього, на жаль, не вдалося уник-
нути і в Указі Президента України «Про положення про Міністер-
ство культури України» від 6 квітня 2011 р., за яким « 4. Мін-
культури України відповідно до покладених на нього зав-
дань:…4) розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для 
відродження культури української нації, культурної самобутності 
корінного народу (підкреслення наше – Авт.) і національних 
меншин України…»31. Тим часом у кількох статтях Конституції 
України йдеться про корінні народи. Зокрема, у статті 11 Основного 

                                                 
31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ 

documents/11613.html 



Етнополітика як реальність 
                    

343 

закону України стверджується: «Держава сприяє консолідації та роз-
виткові української нації, її історичної свідомості, традицій і куль-
тури, а також розвиткові етнічної культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів (підкреслення наше – Авт.) і 
національних меншин України»32. 

Переважна більшість науковців країни вже давно звертають 
увагу політиків на безпідставність впровадження в політико-пра-
вові акти України категорії «корінні народи». З наукових публіка-
цій лише останніх років, у тому числі і щодо згаданого визначення, 
назвемо, для прикладу, колективну монографію науковців Інсти-
туту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України33 та працю 
Л. Нагорної – головного наукового співробітника Інституту полі-
тичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 
України34. Автори названих, як і багатьох інших, публікацій, аналі-
зуючи «історію питання», доходять висновку, що хоча поняття 
«корінні народи» і введене до Конституції України, воно відсутнє у 
політико-правовому контексті країни. Понад те, каже Л. Нагорна, 
«притаманна вітчизняній термінопрактиці тенденція до підміни 
смислів, посилена політичними спекуляціями, перетворила дис-
курс про «корінні народи» у поле гострої боротьби. Саме поняття 
при цьому дедалі більше розмивається і значною мірою втрачає 
свою когнітивну функцію»35. То ж цілком очевидно, що дискусію 
щодо поняття «корінні народи», і не тільки, мала б завершити кон-
цепція етнополітики держави, що зумовило б внесення відповідних 
змін до Конституції України. 

Та питання «корінних народів» не єдине з неврегульованих у 
політико-правовому сенсі. Попри ухвалення Верховною Радою 
України закону про національні меншини залишається законо-
давчо не визначеною процедура набуття статусу національної мен-
шини, як і їх реєстр, не врегульовано процес національної само-
ідентифікації українських меншин (субетнічних груп українців), 
які «виявляють почуття національного самоусвідомлення та спіль-

                                                 
32 Конституція України. – К., 2006. – С.5. 
33 Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні. – К., 2011. 
34 Нагорна Лариса. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розме-

жувань. – К., 2011. 
35 Там само. – С. 227. 
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ності між собою» і мають право «вільно обирати та відновлювати 
національність» (бойки, гуцули, лемки, русини та ін.). Українським 
законодавством, у тому числі ст. 6 Закону України «Про національні 
меншини в Україні» «держава гарантує всім національним меншинам 
право на національно-культурну автономію: користування і навчання 
рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних 
закладах або через національні культурні товариства, розвиток націо-
нальних культурних традицій, використання національної символіки, 
відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задо-
волення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, 
створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку 
іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству»36. Однак і 
до цього часу процедура формування інституту культурно-націо-
нальної автономії України не прописана, тож про реалізацію цього 
права не доводиться говорити. 

Суттєвого доопрацювання у майбутній концепції вимагає 
мовний аспект етнополітики держави. У Конституції України, як і 
в нині діючому законі про мови, цей аспект політики далеко не від-
биває реалій і перспектив суспільно-політичного розвитку країни. 
У нинішніх умовах в Україні, як справедливо зауважує Л. Нагорна, 
«мова стала товаром і капіталом…, проблеми мови… стали відігра-
вати роль розмежувального бар’єра, що відкрило шлях нестримній 
політизації мовного чинника і перетворило мовну сферу на арену 
ідеологічного протиборства й маніпулювання масовою свідо-
містю»37. Підтвердженням цього є й процес ратифікації Верховною 
Радою України Європейської хартії регіональних мов або мов мен-
шин та спроби удосконалення мовного законодавства країни вне-
сенням на розгляд Верховної Ради України резонансних останніми 
роками законопроектів «Про мови в Україні» (автори – народні 
депутати України О. Єфремов, П. Симоненко, С. Гриневецький) і 
«Про засади державної мовної політики» (автори – народні депу-
тати України С. Ківалов і В. Колесніченко). Закон України «Про 
ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин 1992р.», ухвалений Верховною Радою 2000 р., того ж року 

                                                 
36 Закони України. Т.3//Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 

1996. – С.363. 
37 Нагорна Л. Соціокультурна ідентичність: паски ціннісних розмежувань. – С. 131. 
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(12 липня) рішенням Конституційного Суду України було визнано 
неконституційним. Її повторна ратифікація 15 травня 2003 р. не 
тільки не сприяла врегулюванню мовної проблеми в Україні, а й 
привнесла в мовну дискусію додаткові аргументи для політичного 
протистояння, зумовлені некоректним тлумаченням Хартії, вклю-
чаючи скалькований з російської мови переклад англомовної назви 
цього документа. Коректним цей переклад, на переконання фахів-
ців, мав би мати назву «Європейська хартія регіональних або міно-
ритарних мов», адже в ній йдеться про захист не мовних меншин, а 
регіональних і міноритарних мов, тобто, мов, яким загрожує не-
безпека зникнення з лінгвістичної мапи Європи. 

За такого підходу, який, на нашу думку, тільки й може бути 
продуктивним, варто подивитися на перелік мов, на які згідно з за-
коном про ратифікацію поширюється дія Хартії (білоруська, бол-
гарська, гагаузька, грецька, єврейська, кримськотатарська, молдав-
ська, німецька, польська, російська, румунська, словацька, угорська). 
Звернемо насамперед увагу на не застосовувані у мовному 
просторі України єврейську і грецьку мови. Певно, слід говорити 
про ідиш та новогрецьку (в умовах України, скоріше – про румейську 
та урумську) мови. Реального захисту держави серед перелічених у 
законі 13 мов потребують гагаузька і кримськотатарська та не 
включені до цього переліку кримчацька, караїмська та ромська мови. 
Що ж стосується білоруської, болгарської, молдавської, німецької, 
польської, російської, румунської, словацької та угорської мов, то 
поширення щодо них положень Хартії не вписується в філософію 
цього міжнародного документа. А вона вимагає аналізу «стану кожної 
мови», «загрози вимирання», доцільності «здійснення різних охорон-
них і заохочувальних заходів», «специфічних умов та історичних тра-
дицій різних регіонів європейських держав» тощо. Названі ж мови є 
офіційними у відповідних державах, достатньо захищені там, як і в 
Україні, і не потребують посилених заходів підтримки. До того ж, 
російською мовою в Україні спілкується значна частина населення, в 
окремих регіонах країни вона продовжує витісняти із суспільного 
вжитку українську мову як державну. 

Понад те, певні політичні сили, посилаючись на ратифікацію 
парламентом України Хартії, домагаються надання російській мові 
статусу другої державної. Переконливими прикладами таких на-
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магань є відверто маніпулятивного характеру положення та вис-
новки, викладені в збірнику матеріалів, підготовленому В. Колесні-
ченком і Р. Бортником, та опублікованому «при поддержке посоль-
ства Российской Федерации в Украине, представительством Феде-
рального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
сотрудничеству (Россотрудничество) на Украине»38. Автори зга-
даного видання «збагачують» його переліком діючих законів України, 
які, на переконання авторів, містять дискримінаційні норми щодо 
регіональних мов або мов меншин39. Потрапив до цього переліку під 
№78 і Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіо-
нальних мов або мов меншин», зокрема, пункт 5 цього закону. У ра-
тифікаційному законі цей пункт подано в такій редакції: «5. При 
застосуванні положень Хартії заходи, спрямовані на утвердження ук-
раїнської мови як державної, її розвиток і функціонування в усіх сфе-
рах суспільного життя на всій території України, не вважаються та-
кими, що перешкоджають чи створюють загрозу збереженню або роз-
витку мов, на які відповідно до статті 2 цього Закону поширюються 
положення Хартії»40. Автори ж згаданої публікації інтерпретують цей 
пункт наступним чином: «Пункт 5 данного Закона содержит норму, 
согласно которой любые (виділено В. Колесніченком і Р. Бортником – 
Авт.) действия по утверждению украинского языка как государ-
ственного не считаются препятствующими или создающими угрозу 
сохранению или развитию региональных языков. На практике это по-
ложение дало возможность полностью игнорировать нормы Хартии 
при искоренении региональных языков и проведении политики ас-
симиляции и этноцида относительно нетитульных этносов»41.  

Такими і подібними тенденційними, маніпулятивними інтер-
претаціями автори супроводжують усі «дискредитаційні» норми 

                                                 
38 Колесниченко В.В., Бортник Р.О. Европейская хартия региональных языков 

или языков меньшинств: проблемы имплементации в Украине. – К., 2010. – 332 с. 
39 Там само. – С.308 – 324. 
40 Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або 

мов меншин»//Розвиток етнонаціональних відносин в Україні. Стан. Тенденції. 
Перспективи. – К., 2007. – С. 524. 

41 Колесниченко В.В., Бортник Р.О. Европейская хартия региональных языков 
или языков меньшинств: проблемы имплементации в Украине. – С.323. 
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законів України, причому, за постійно вживаним виразом «регіональ-
них мов або мов меншин» вони свідомо приховують мову російську. 

Якщо В. Колесніченко і Р. Бортник виявили 78 законів Ук-
раїни з дискримінаційними нормами щодо регіональних мов або 
мов меншин (читай російської мови – Авт.), то інший правозна-
вець незалежної України С. Ківалов ще більш жорсткий в оцінці 
законодавства держави стосовно мов. На запитання кореспондента 
газети «Сегодня» «А разве кто-то запрещает говорить по-русски?» 
народний депутат України С. Ківалов дав вичерпну відповідь: «Ес-
тественно… Хочу напомнить, что в Украине на сегодняшний день 
действует около 100 законов и около 150 нормативных актов, зап-
рещающих использование любого другого языка, кроме ук-
раинского… Я вам хочу сказать, что и проблемы вокруг русского 
языка не существовало бы, не умудрись наши чиновники запретить 
его»42. Можна дискутувати з С. Ківаловим щодо заборони в Україні 
російської мови, та не можна не погодитися з його щирим зізнанням у 
цитованому інтерв’ю: «Спекуляции на языковой теме – любимый, 
хоть и банальный фокус многих политиков, особенно накануне 
выборов». Хоча згадане інтерв’ю С. Ківалова російською мовою ро-
сійськомовній газеті «Сегодня», тираж якої у день інтерв’ю становив 
102 787 екземплярів, про «заборону» російської мови в Україні – не 
просто «фокус», а скоріше, відверте шарлатанство. 

Далеко не бездоганний закон України 2003 р. про рати-
фікацію Хартії став для певних політичних сил додатковим сти-
мулом у їхньому намаганні узаконити надання російській мові ста-
тусу державної. У Верховній Раді України четвертого скликання 
було зареєстровано 15 законопроектів, якими передбачалося на-
дання російській статусу державної мови, і лише два – щодо за-
хисту існуючого статусу української43. Така практика продов-
жується і нині. Зокрема, 7 вересня 2010 р. у Верховній Раді було 
зареєстровано уже згадуваний проект Закону «Про мови в 
Україні». Його аналіз, у тому числі й з посиланнями на висновок 
Венеціанської комісії від 31 березня 2011 р., здійснили науковці 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

                                                 
42 Кивалов С. «Да, мы предлагаем сделать русский – вторым государственным 

языком в Украине Но не в ущерб украинскому»//Сегодня. – 2011. – 11 ноября. 
43 Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні. – С. 251. 
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«Венеціанська комісія, – пишуть автори колективної монографії, – 
стоїть у своєму висновку на тій позиції, що проект закону супе-
речить Конституції України, оскільки, незважаючи на те, що пря-
мої норми про введення другої офіційної мови не містить, його по-
ложення де-факто надають такий статус російській мові… На-
даючи сильний захист російській мові, проект не передбачає до-
даткових заходів щодо зміцнення української мови, як єдиної дер-
жавної, так само не передбачає і додаткових заходів захисту інших 
міноритарних мов, що реально потребують захисту»44.  

Пряма норма про надання статусу другої державної росій-
ській мові відсутня і в проекті Закону України «Про засади дер-
жавної мовної політики», зареєстрованому у Верховній Раді народ-
ними депутатами України С. Ківаловим і В. Колесніченком 26 
серпня 2011 р. Однак у згаданому інтерв’ю газеті «Сегодня» С. Кі-
валов уточняє суть законопроекту: «Да, мы предлагаем сделать 
русский – вторым государственным языком в Украине», прикри-
ваючи це уточнення фразою «но не в ущерб украинскому, а пара-
лельно с ним». Науковці Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ( Л. Нагорна, В. Бушан-
ський, В. Кулик) в експертному висновку зауважили, що зміст за-
конопроекту стосується далеко не всіх складових засад державної 
мовної політики. Він, по суті, обмежений регулюванням практики 
мововжитку, тоді як пріоритетними сферами мовної політики є 
значно ширше коло проблем, включаючи роль мови у національній 
інтеграції, забезпеченні культурного суверенітету, гарантуванні 
національної безпеки, узгодженні суспільних, групових та індиві-
дуальних інтересів, запобіганні лінгвістичній сегрегації й дискри-
мінації тощо. Щоб законопроект відповідав своїй назві, зазначають 
експерти, у ньому має йтися і про завдання мовного планування й 
менеджменту, лінгвістичного моніторингу, якісного рівня полігра-
фічної, інформаційної, рекламної та іншої продукції, про впровад-
ження єдиного загальнодержавного правопису, про прищеплення 
громадянам стереотипів цивілізованої мовної поведінки у різних 
комунікативних ситуаціях тощо. А найголовніше – про уникнення 
натискних методів у процесі реалізації мовної політики, про 
утвердження європейських стандартів толерантності у мовній сфері, 
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про сприяння розвиткові міжкультурного діалогу та виховання у 
громадян поваги до усіх мов і культур світу. 

Автори експертного висновку вважають, що головною вадою 
цього законопроекту, як і проекту О. Єфремова, П. Симоненка й                 
С. Гриневецького, є передбачене ним розширення можливостей ужи-
вання російської мови до рівня, що в деяких випадках перевищує рі-
вень уживання української і, відповідно, матиме згубний вплив на її 
функціонування. Це робить законопроект неприйнятним для прибіч-
ників дальшого розвитку української мови як державної та націо-
нальної, а отже, не компромісним і політично конфронтаційним. 

Перманентне внесення до розгляду Верховною Радою за-
конопроектів про надання російській мові статусу другої держав-
ної відбиває настрої певних, проросійськи налаштованих, сил збе-
регти або й посилити свої впливи на населення в специфічних ре-
гіонах України, особливо в періоди виборчих кампаній. Упродовж 
усіх років незалежності в Україні простежується45 парадоксальна 
ситуація – долею російської мови найбільше стурбовані там, де їй 
нічого не загрожує й де підтримки потребує насамперед українська 
мова (південно-східні області та АРК). Заради збереження таких 
впливів, що забезпечують їх адептам доступ до влади, в жертву 
приносяться ідеї національної єдності суспільства, територіальної і 
духовної соборності держави. Саме цим, на нашу думку, поясню-
ється нездатність, а то й небажання, політичного класу України 
узаконити Концепцію державної етнополітики держави та, відпо-
відно, й загальнодержавну систему управління цією сферою. Адже 
за кожною реорганізацією (ліквідацією) центрального органу дер-
жавної виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин, що 
межує з порушенням, принаймні нехтуванням, Закону України 
«Про національні меншини в Україні» 1992 р., відбувалися і від-
буваються відповідні зміни на регіональному рівні. Попри спроби 
Кабінету Міністрів та Президентів України врегулювати механізм 
управління сферою міжнаціональних відносин шляхом схвалення 
типового положення про управління (відділ) у справах націо-
нальностей обласної державної адміністрації, про вдосконалення 
структури місцевих державних адміністрацій, оптимізацію системи 

                                                 
45 Див., для прикладу: Котигоренко В.О. Мовний аспект державної етно-

політики в Україні//Стратегічні пріоритети. – 2007. – №2-3. – С.142. 
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центральних органів виконавчої влади ця сфера у різних ком-
бінаціях (міжнаціональні відносини, плюс/мінус питання міграції, 
релігії, мови) віддавалася на розсуд керівників державних адмі-
ністрацій. Вони визначали штатний розпис, а отже, й фінансове за-
безпечення структурних підрозділів адміністрацій, на які покла-
далися функції управління сферою міжнаціональних відносин і ре-
лігій у регіоні. Здавалося б, такий підхід зумовлюється потребою 
враховувати специфіку кожного регіону та співвідносити таку спе-
цифіку із загальнодержавними національними інтересами. Однак 
станом на середину 2011 р. за відсутності структурованої верти-
кальної моделі управління цією сферою важко визначити якісь 
критерії її етнополітичного, правового, адміністративного, фінан-
сового врегулювання. Виокремимо і залишимо поза увагою Рес-
публіканський комітет у справах міжнаціональних відносин та 
депортованих громадян Автономної Республіки Крим, Головне 
управління у справах національностей та релігій Київської міської 
державної адміністрації та сектор у справах міжнаціональних та 
міжконфесійних відносин Севастопольської міськдержадміністрації. 
Інституціалізація ж управління цією сферою в областях, містах та 
районах країни не вписується в будь-які критерії. У деяких областях 
(Донецька, Львівська, Одеська) функціонують управління у справах 
національностей та релігій, у більшості областей – відділи у справах 
національностей (Вінницька, Закарпатська, Миколаївська) або ж 
відділи у справах національностей та релігій (Запорізька, Івано-Фран-
ківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька). Ще в ряді обласних 
адміністрацій цими питаннями опікуються сектори у справах націо-
нальностей (Волинська, Харківська) або у справах релігій та на-
ціональностей (Херсонська, Хмельницька). У Дніпропетровській об-
ласті відповідні функції покладено на відділ роботи з об’єднаннями 
громадян та з питань релігій, у Житомирській – на відділ зв’язків з 
об’єднаннями громадян, а в Чернігівській – на інформаційно-ана-
літичний відділ облдержадміністрації. 

Розуміємо, що інституціалізація управління сферою між-
національних відносин і релігій обласних держадміністраціях не 
основний, проте і не другорядний, показник, що визначає місце 
цього фактора в суспільному житті і регіону, і країни в цілому. 
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З цього погляду подивимося на ситуацію в Одеській та Полтавській 
областях. В Одеській області за переписом населення 2001 р. про-
живало понад 2 млн 455 тис. осіб. З них 62,8 відсотка становили ук-
раїнці, 20,7 відсотка – росіяни і 35 відсотків – представники інших на-
ціональних спільнот. Серед них – понад 150 тис. болгар, понад 120 тис. 
молдаван, понад 27 тис. гагаузів, понад 13 тис. євреїв, понад 12 тис. 
білорусів. А в цілому на Одещині 15 етнічних спільнот нараховували 
понад 2 тис. осіб кожна. Проблемами забезпечення життєдіяльності 
цих спільнот, з урахуванням загальнодержавних, національних інте-
ресів і перспектив, опікується управління у справах національностей та 
релігій обласної державної адміністрації.  

У той же час в Полтавській області проживало понад 1 млн 621 
тис. осіб. Серед них українці становили 91,4 відсотка населення і 7,2 
відсотка – росіяни. Крім того, представники інших етнічних спільнот 
становили 8,3 відсотка населення області, серед них понад 6 300 бі-
лорусів, понад 2 600 вірмен, понад 2 500 молдаван, тобто, понад 2 тис. 
осіб нараховували лише 5 етнічних спільнот кожна. В Одеській об-
ласті таких спільнот – 15. Проте в Полтавській області інтереси ет-
нічних спільнот покликаний волею голови облдержадміністрації ви-
ражати і захищати відділ у справах національностей і релігій, у шта-
тах якого 7 державних службовців, а в Одеській області – управління 
облдержадміністрації, у штатах якого 4 державні службовці.  

Такий аналіз структури етнополітичного менеджменту на 
регіональному (обласному) рівні вказує на відсутність якихось 
критеріїв організації управління цією сферою. Такі критерії з ура-
хуванням специфіки регіонів як в організаційному, так і в сут-
нісному плані і мала б визначати Концепція державної етно-
політики. Це актуально ще й тому, що управління, відділи, сектори 
облдержадміністрацій у райдержадміністраціях та міськвикон-
комах рад структурних підрозділів не мають. Відповідно до функ-
ціональних обов’язків управління сферою міжнаціональних від-
носин та релігій належить до компетенції заступників голів 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів та спеціалістів відділів 
внутрішньої політики, освіти, або культури. Тобто, і на район-
ному (міському) рівні, як і на обласному, не виключається мож-
ливість привнесення в управління міжетнічними, релігійними, 
мовними процесами елементів політизації, конфліктності, зумов-
лених партійними, корпоративними, особистісними інтересами. 
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Прикладів таких привнесень в останні роки більш ніж досить. 
Назвемо, для прикладу, конфронтаційні ухвали з’їздів депутатів 
усіх рівнів у Сєвєродонецьку чи рішення про надання російській 
мові статусу регіональної Донецькою, Запорізькою, Луганською, 
Харківською обласними радами та цілим рядом міських і районних 
рад, хоча застосування мов в Україні не належить до компетенції 
місцевих рад, а регулюється законом46. Так само до компетенції 
рад не входить визнання/невизнання статусу етнічних спільнот, 
проте Закарпатська обласна рада таке рішення щодо русинів 
ухвалила. Або ж рішення, згодом скасоване, Берегівської районної 
ради Закарпаття про виконання гімну Угорської Республіки під час 
відкриття сесії ради. За такого підходу на сесіях Рахівської і 
Ужгородської рад слід було б виконувати, крім українського, 
угорський, російський, румунський, словацький та інші (всього в 
області 8 найбільш численних етнічних спільнот) гімни. Названі, 
як і чимало інших, питання знову ж таки мали б регулюватися 
законом України про концепцію державної етнополітики.  

Сучасній етнополітиці держави бракує механізмів узгодження 
заходів центральної і регіональної влади, які забезпечували б 
цілісність цієї політики, її спрямованість на задоволення національно-
культурних, мовних, релігійних тощо потреб етнічних спільнот у кон-
тексті загальнодержавних, загальнонаціональних інтересів. Візьмемо 
для прикладу Донецьку і Луганську області. Впродовж кількох років, 
принаймні у 2007–2010 роках, у Донецькій області (за переписом 
населення 2001 р. тут проживало понад 2 млн 744 тис. українців, по-
над 1 млн 844 тис. росіян, понад 77 тис. греків, понад 44 тис. білорусів 
та більш як по 4 тис. осіб ще 10 етнічних спільнот)47 здійснювалася 
програма всебічного розвитку і утвердження української мови (під-
креслення наше – Авт.) як державної у всіх сферах суспільного 
життя. У той же час у Луганській області (за тим же переписом 
населення тут проживало понад 1 млн 472 тис. українців, понад 991 
тис. росіян, понад 20 тис. білорусів, понад 8 тис. татар та більш як по 
1 тис. осіб ще 9 етнічних спільнот)48 реалізовувалася програма 
розвитку і функціонування української і російської мов (під-
креслення наше – Авт.). Здавалося б, якщо на території названих 

                                                 
46 Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. – С. 118–120.  
47 Національний склад населення України та його мовні ознаки. – С.130. 
48 Там само. – С. 137. 
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областей як і країни в цілому у мовній сфері етнополітики держави 
діють положення відповідних статей Конституції України та інших 
законодавчих актів, то й політика і управління щодо цієї сфери 
мають регулюватися цим законодавством. Однак, як бачимо, це не 
так, у цьому випадку як у спрямованість, так і в реалізацію мовної 
складової етнополітики привносяться елементи суб’єктивності. При-
чому, нерідко за декларованою певними політичними силами тур-
ботою про мови етнічних спільнот приховується намагання закріпити 
особливі преференції мові російській, що особливо проявляється у 
законопроектах мовної політики. Що ж до утвердження української 
мови як державної, то програм та заходів щодо цього не бракує. 
Бракує розуміння їх інтегруючої спрямованості, ролі у формуванні 
загальнонаціональної ідентичності громадян держави, контролю і 
відповідальності за виконання/невиконання таких програм та необ-
хідного фінансового забезпечення. Українським незалежним центром 
політичних досліджень ще 2006 р. видана ґрунтовна праця,49 автори 
якої звертали увагу на неналежне фінансування державних та регіо-
нальних програм, на відсутність на державному рівні моніторингу 
фінансових потоків, що спрямовуються різними міністерствами, 
іншими центральними та місцевими органами влади на їх вико-
нання50. Така ситуація зберігається і сьогодні, що призводить до роз-
порошення навіть тих мінімальних коштів, які виділяються на реалі-
зацію етнополітичних проектів, та до зниження їх ефективності. За 
таких обставин видається доцільним проведення моніторингу держав-
них та регіональних програм, визначення їх ефективності і доціль-
ності подальшого планування та посилення контролю і відповідаль-
ності за виконання найбільш значимих із них. В умовах частих змін у 
вертикалі державного управління етнополітичними процесами, коли 
певні проекти плануються одними інституціями, а їх виконання – 
справа інших, відповідальність за виконання та звіт – за ще іншими, 
структура, штат, фінансування і підпорядкованість їх докорінно 
змінилися. Тому й бачимо, для прикладу у Донецькій облдержад-
міністрації, що в інформаціях для Держкомнацрелігій про реалізацію 
заходів щодо утвердження української мови як державної із року в 
рік (за 2007, 2008, 2009, 2010) дослівно у два абзаци переноситься 
                                                 

49 Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів 
розвитку. – К., 2006. – 332 с. 

50 Там само. – С. 63. 
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текст для підтвердження тези: «Суттєві зміни щодо використання 
державної мови продовжують відбуватися в установах, підпри-
ємствах транспорту та зв’язку області»51. А в кількісних показ-
никах загальноосвітніх закладів області та кількості учнів у них 
різняться цифрові та процентні (відсоткові) дані, причому – від-
соткові показники завищуються. Така інформація поширюється й 
Інтернетом, то ж неважко порахувати, для прикладу, дані «про 
стан роботи з утвердження української мови як державної у всіх 
сферах суспільного життя на території Донецької області за ре-
зультатами роботи у першому півріччі 2009 року»52. «В області – 
повідомляється головним управлінням взаємодії з громадськістю 
та у справах національностей і релігій облдержадміністрації, – 
працюють 115 вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації 
та різних форм власності загальною кількістю студентів 202 590 
осіб, з яких 79 550 (51,2%) навчаються українською мовою» (під-
креслення наше – Авт.).  

Брак цілісності і послідовності в етнополітиці держави та в 
управлінні цією сферою, що певною мірою можна пояснити не-
достатнім досвідом державотворення та очевидними труднощами 
соціального характеру, суттєво гальмує процес консолідації гро-
мадян усіх національностей, формування нової, наднаціональної 
загальнодержавної української ідентичності. Попри неодноразові 
урочисті заяви представників влади про те, що в Україні за роки 
незалежності вдалося зберегти міжнаціональний мир, у визначенні 
спрямованості, перспектив і механізмів управління етнополітич-
ним розвитком загальноукраїнської політичної нації, запитань 
більше, ніж відповідей. Такі відповіді мають бути унормовані 
законодавчими актами, узгодженими між державою та інститутами 
громадянського суспільства – національно-культурними об’єднан-
нями громадян. 

Безумовно, позитивним є той факт, що на кінець 2010 р. в 
Україні діяло 1 458 таких об’єднань, 44 з яких мали всеукраїнський 
статус. За переважної більшості державних адміністрацій (за ви-
нятком Дніпропетровської, Тернопільської, Чернігівської обласних 

                                                 
51 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.donoda.gov.ua/ 

main/ua/publication/content/2065.htm 
52 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://www.donoda.gov.ua/ 

main/ua/publication/content/4119.htm 
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та Київської міської)53, діють ради представників громадських 
об’єднань національних меншин та центрів національних куль-
тур. Вони є водночас організаційними, культурно-інформацій-
ними, консультативно-методичними центрами, діяльність яких 
спрямовується на задоволення етнокультурних потреб націо-
нальних меншин. Ними накопичений значний досвід координації 
роботи національно-культурних товариств та органів влади щодо 
відродження звичаїв і традицій різних етносів, розвитку їхньої 
мови і освіти, самодіяльного та професійного мистецтва, збе-
реження пам’яток національної культури, підтримки книжкових 
видань, друкованих засобів масової інформації, телерадіопередач. 
Узагальнений досвід такої роботи сприяв би розробці і схваленню 
реалістичної і виваженої концепції етнополітики держави та 
організаційної системи її реалізації. 

 
 

Олена Малиновська 
 

МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИК ЧИ ШАНС? 
 

Після здобуття незалежності раніше закрита для світу Ук-
раїна опинилася на перехресті міграційних шляхів, повною мірою 
відчувши не лише вигоди, а й виклики свободи пересування. Вона 
одночасно є країною походження, транзиту та призначення мігран-
тів, що має для держави і плюси, і мінуси. Разом з тим, як в Ук-
раїні, так і за її межами щодо міграції сформувався переважно не-
гативний стереотип. 

Із імміграцією українська громадськість найчастіше асоціює 
нелегальне транспортування іноземців, наркотиків та зброї, тіньову 
економіку, злочинність, поширення небезпечних та нетипових для 
України хвороб, міжетнічну напруженість. Що ж до еміграції 
українців за кордон, з нею пов’язують відплив мізків, експлуата-
цію, розрив сімейних відносин та страждання залишених на 
батьківщині дітей, торгівлю людьми.  

                                                 
53 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kompravlud.rada.gov.ua/ 

kompravlud/control/uk/publish/article;jsessionid=4041FCEA34213BEBA65515605FB
677C1?art_id=45986&cat_id=46334 
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Водночас за кордоном Україна в контексті міграції так само 
найчастіше сприймається негативно. В уявленні європейців вона є 
батьківщиною численних нелегальних робітників та секс-рабинь, 
що створюють поживне середовище для візових афер, діяльності 
злочинних елементів, а також країною, через яку транзитом на 
Захід прямують нелегальні мігранти з Азії та Африки. 

Та чи справді орди нелегалів штурмують Україну з метою 
потрапити на Захід? Чи дійсно мільйони українців мріють будь-що 
емігрувати до Західної Європи на будь-яких умовах? І, нарешті, чи 
становлять міграційні процеси в країні однозначну загрозу безпеці 
як самої України, так і її сусідів? 

Дозволю собі зауважити, що для характеристики переміщень 
населення з та через Україну часто використовуються маловіро-
гідні цифри та непереконливі інтерпретації, об’єктивної інформації 
та зважених оцінок щодо них бракує. 

Для цього є кілька причин. По-перше, Україна зіткнулася з 
міжнародними міграціями, не маючи жодного досвіду їх регулю-
вання, за відсутності відповідного законодавства, адміністративних 
органів, кадрів спеціалістів, до того ж в період, коли переміщення 
населення значно інтенсифікувалося у світовому масштабі. Не 
дивно тому, що суспільство, виховане в ізоляції від навколишнього 
світу, сприймало стихійний розвиток міграційних процесів майже 
як катастрофу. З неприхованою тривогою ставилися до посилення 
міграційного тиску з пострадянського простору також і на Заході. 

Політизація міграційної тематики – ще одна обставина, що не 
сприяє реалістичним підходам до неї. ЄС наполегливо очікує від 
України підвищення спроможності щодо контролю за міграціями 
та кордонами. Значною мірою від цього залежатиме подальша 
співпраця у сфері юстиції та внутрішніх справ, зокрема, перспек-
тива відміни візового режиму для українців.  

У самій Україні міграційні питання поступово перетворилися 
на «аргументи» в політичній боротьбі. Наприклад, трудова мігра-
ція використовується як свідчення нездатності самостійної дер-
жави забезпечити нормальне життя громадян, а запровадження, 
здавалося б, цілком ординарного контролю на кордоні з Росією 
стає приводом для звинувачень у порушенні особливих стосунків 
між братніми народами. Водночас, допомога ЄС у зміцненні кор-
дону та у розбудові системи захисту біженців, будівництві пунктів 
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утримання нелегальних мігрантів, де б забезпечувалися людські 
умови проживання, інтерпретуються як намагання перетворити 
Україну на «відстійник», буфер на шляху нелегальних мігрантів з 
азійських країн до Європи. 

Свою частку вини за дефіцит правдивої інформації щодо міг-
рації несе статистика. Успадкована від радянських часів система 
обліку міграцій, як і раніше, базується в Україні на статистичних 
талонах, що заповнюються особами під час реєстрації за місцем 
проживання. Вона була надзвичайно ефективною, поки держава 
суворо контролювала пересування громадян, а будь-які порушення 
режиму прописки (реєстрації) каралися. Проте в демократичній 
Україні, де громадяни користуються правом на вільне пересування, 
вони часто не поспішають повідомляти адміністративні органи про 
зміну місця проживання.  

Найменш повними є дані щодо еміграції за кордон. Уже з січ-
ня 1993 р. в Україні було відмінено порядок, відповідно до якого 
для кожної зарубіжної поїздки необхідно було отримати дозвіл 
властей. Прийнятий у лютому 1994 р. закон про виїзд та в’їзд 
закріпив можливість вільно виїздити з держави і повертатися на 
батьківщину. За таких умов, навіть виїжджаючи назавжди, грома-
дяни часом не оформлюють це офіційно. Що ж до тимчасових за-
рубіжних поїздок, про них можна судити хіба що за кількістю пе-
ретинів кордону, яка фіксуються прикордонниками54.  

Існує, щоправда, статистика щодо працівників-мігрантів, проте 
лише тих, хто працевлаштований за кордоном за допомогою кадрових 
агентств, що мають ліцензії на надання відповідних послуг55. Якщо ж 
люди шукають роботу в зарубіжних країнах самостійно, через родичів 
та знайомих, а таких переважна більшість, їхній облік не здійснюється.  

Недоліки поточної статистики про в’їзд та виїзд наочно про-
демонстрували результати першого Всеукраїнського перепису 
населення 2001 р., які довели, що дійсні міграційні втрати країни 
                                                 

54 За даними Державної прикордонної служби України громадяни України 
перетинали кордон у напрямку виїзду у 1998 р. 12,43 млн разів, у 2000 р. – 14,21 млн, 
у 2003 – 15,69 млн, у 2006 р. – 17,42 млн, у 2011 р. – 20,33 млн. 

55 За допомогою ліцензованих фірм-посередників за кордоном було 
працевлаштовано у 1998 р. 24,4 тис. громадян, у 2000 р. – 31, 7 тис., у 2006 р. – 
61,2 тис., у 2011 р. – 84 тис. Більшість з них були моряками, які праце-
влаштовувалися на іноземні судна. 
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впродовж 1990-х рр. були принаймні в 1,7 раза більшими, ніж це 
було зафіксовано статистично56. 

За таких умов великого значення набуває інформація, от-
римана шляхом вибіркових обстежень домогосподарств мігрантів, 
опитування міжнародних пасажирів у пунктах перетину кордону, 
вивчення громадської думки щодо міграційних намірів населення 
тощо. Вона лягає в основу розрахунків дійсного обсягу міграцій-
них потоків, їх складу, надає можливість виявити причини міг-
рацій, механізми їх здійснення, наслідки.  

На жаль, внаслідок хронічного недофінансування сфери 
науки в Україні налагодити систематичний моніторинг міграцій 
поки що не вдалося. В державні немає жодного спеціалізованого 
центру вивчення міграційної проблематики. Дослідження прово-
дяться епізодично, зазвичай охоплюють нечисленні контингенти 
мігрантів, відрізняються одне від одного за методикою, що утруд-
нює порівняння їх результатів. Державною службою статистики 
було проведено лише одне масштабне обстеження населення Ук-
раїни з питань трудової міграції, що охопило всю територію 
країни. Однак воно відбулося в 2008 р., саме напередодні світової 
фінансово-економічної кризи, що внесла суттєві корективи у всі 
міжнародні процеси, у т.ч. міграційні. Тому надзвичайно важливі 
його результати швидко застаріли. 

Недостатність, бідність фактичних даних, з одного боку, ви-
магає ретельного вивчення всіх можливих джерел інформації, їх 
зіставлення та верифікації, проте, з другого, створює широкі мож-
ливості для досить вільних припущень. Часом, з посиланням на 
якихось анонімних експертів, у обіг вводяться цифри, методика 
отримання яких залишається невідомою, а самі вони викликають 
сумніви. Проте внаслідок неодноразового тиражування ці цифри 
починають сприйматися громадськістю як реальність. Ще гірше, 
коли їх використовують політики. Тоді вони набувають певної ле-
гітимності, наводяться вже як офіційні дані. Якщо ж у подальшому 
такі оцінки потрапляють до західних мас-медіа або публікацій між-
народних організацій, коло замикається, вони сприймаються уже 
як незаперечний факт. 
                                                 

56 Впродовж 1994–2000 рр., за даними поточної статистики, сальдо міграції 
населення України було від’ємним і становило 600 тис. Проте перепис населення 
2001 р. показав, що дійсні втрати досягли 1 млн. 
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Для прикладу наведемо доповідь Всесвітнього Банку «Мігра-
ція та перекази: Східна Європа та колишній Радянський Союз»57, 
яка в Україні активно використовувалася в риториці щодо мігра-
ційних загроз. Зокрема, в ній зазначалося, що в країні нарахо-
вується 6,9 млн мігрантів (ще раніше ця цифра неодноразово наво-
дилася в публікаціях ООН). Таким чином, за цим показником на 
час опублікування доповіді Україна поступається лише США, Ні-
меччині та Росії і знаходиться на четвертому місці в світі. Крім то-
го, в доповіді наводилися оцінки, за якими в Україні перебувають 
1,6 млн нелегальних мігрантів, більше, ніж будь-де в Європі.  

Спочатку спробуємо розібратися, що означають вражаючі 
майже 7 млн іммігрантів в Україні. Як відомо, мігрант – це особа, 
яка проживає не в тій країні, де вона народилася. Внаслідок мігра-
ційної політики СРСР, метою якої було забезпечення робочою 
силою величезні території та цілеспрямоване перемішування різно-
етнічного населення шляхом його організованого перерозподілу, 
кількість нинішніх жителів України, які народилися в інших 
республіках СРСР, а то й за його межами (в гарнізонах Радянської 
Армії в Центральній Європі), значна. Після розпаду СРСР вона 
поповнювалася за рахунок масової репатріації із пострадянських 
держав, у т.ч. жертв репресивних переселень, типових для ра-
дянської доби. Додатне сальдо міграції за 1991–1993 рр. пере-
вищило півмільйона. Великою мірою завдяки репатріації частка ет-
нічних українців у населенні країни зросла між останнім радян-
ським переписом населення 1989 р. і першим Всеукраїнським 
переписом населення 2001 р. з 72,4% до 78,5%. Кількість крим-
ських татар, депортованих у 1944 р. із Криму до Центральної Азії, 
збільшилася за цей же період у 5 разів, на історичну батьківщину 
змогли повернутися понад 250 тис. осіб. 

З серед 48,2 млн мешканців України, дані про яких було зіб-
рано під час перепису населення 2001 р., за її межами народилося 
майже 5,3 млн. З них у Російській Федерації 3,6 млн, 242 тис. – в 
Узбекистані (146 тис. з них кримські татари), приблизно така сама 
кількість у Казахстані та Білорусі. Кількість народжених у країнах, 
що не входили до складу СРСР, незначна, за винятком Польщі: в ній 

                                                 
57 Migration and Remittances. Eastern Europe and the Former Soviet Union /Ed. By 

Ali Mansoor, Bryce Quikkin. – World Bank, 2006. – P.152. 
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народилося 145,1 тис. нинішніх громадян України. Адже 1946 р. 
було здійснено виселення українців з Польщі і, відповідно, поляків з 
України відповідно до міжурядової угоди про обмін населенням. 

Разом з тим, перепис населення зафіксував значне збільшення 
частки в населенні народжених в Україні (88,9% у 2001 р. проти 
86,2% у 1989 р.). Внаслідок перетворення внутрішньої для СРСР між-
республіканської міграції в міжнародну її інтенсивність значно змен-
шилася. Навіть на початку 1990-х рр., у часи стресової міграції, зу-
мовленої розпадом єдиної держави, воєнними конфліктами у низці 
колишніх радянських республік, обсяги населення, яке перемішува-
лося між новими незалежними державами, були вдвічі меншими, ніж 
середньорічний показник для попереднього десятиріччя. У 2011 р. 
міграційний оборот між Україною та пострадянськими державами 
становив лише 49 тис. (прибуло 31,7 тис., вибуло – 17,1 тис.), або у 
тринадцять разів менше, ніж у перші роки незалежності. 

Більшість прибулих – 25,4 тис. осіб – вихідці з країн СНД. 
Прибулих з країн, що не входили до складу СРСР, небагато, приб-
лизно 5-6 тис. щорічно58. Частково це українські емігранти, які 
повертаються. Частково – іноземці, які займаються бізнесом, нав-
чаються чи працюють в Україні59. 

Чи дають підстави наведені цифри порівнювати Україну за 
масштабами прийому іммігрантів із США, Німеччиною або Ро-
сією, куди після 1991 р. масово прибувало російськомовне насе-
лення, а згодом почала розгортатися численна трудова імміграція з 
колишніх радянських республік? Чи справді імміграція створює 
для України серйозні проблеми? Відповідь, здається, очевидна. 
Дійсно, стресові пострадянські міграції початку 1990-х рр., по-
мітною складовою яких була вимушена міграція60, а також швидка 

                                                 
58 Винятком були 1991–1993 рр., коли з країн, що не входили до складу СРСР, 

в’їхали 100 тис. іммігрантів, що було наслідком виведенням частин радянської 
армії із Центральної Європи. 

59 2006 р. у країні налічувалося 34,8 тис. іноземних студентів, у 2011 р. – 46,6 
тис. Офіційно, тобто із дозволами на працевлаштування, 2000 р. в Україні 
працювало 3,1 тис. іноземців, а у 2006 р. – уже 7,3 тис., а в 2011 р. – 7,8 тис. 
Більшість були громадянами Туреччини, Росії, Польщі.  

60 За даними одного з вибіркових опитувань 1991 р. близько 15% іммігрантів із 
пострадянських держав спонукало до переїзду в Україну загострення між-
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репатріація до Криму раніше депортованих, створили непрості проб-
леми з облаштуванням іммігрантів, їх інтеграцією, вирішення яких 
потребувало значних коштів і ускладнювалося глибокою економіч-
ною кризою61. Проте більшість іммігрантського населення Україні 
цілком іншої природи: 83% народжених поза межами України при-
були сюди ще в радянські часи, тобто були на той час внутрішніми 
мігрантами. Його формування аж ніяк не пов’язане із масовим при-
буттям із країн, які є основними постачальниками мігрантів у світі. 
Воно не є наслідком ані значного залучення гостьових робітників, ані 
неконтрольованого прибуття нелегальних мігрантів. 

Питання нелегальної міграції потребує окремих коментарів. 
Адже використана у вищезгаданій доповіді Всесвітнього банку 
оцінка 1,6 млн нелегальних мігрантів у сумі із іммігрантами, облі-
кованими переписом населення, саме і давала підставу поставити 
Україну на одне з провідних місць у світі за їхньою кількістю. 
Скажу відверто, яким чином виникла ця цифра, мені невідомо. 
Знаю лише, що 2000 р. під час обговорення проекту закону про 
імміграцію в парламенті її назвав один політик, досить далекий від 
міграційних проблем. Цю цифру підхопили журналісти, охочі до 
сенсацій. Як бачимо, її використовують і до сьогодні, хоча науков-
цями в Україні неодноразово оприлюднювалися цілком інші 
оцінки, у багато разів менші. 

Звичайно, точно визначити обсяги нелегальної міграції не-
можливо через саму природу цього явища. Проте, якщо керуватися 
елементарним здоровим глуздом, вкрай нереально, щоб в Україні 
перебувало понад півтора мільйона нелегальних мігрантів, тоді як 
в усьому ЄС, за оцінками, їх налічується до 8 млн, а в Росії що-
найменше 4 млн. Невже українська економіка потребує стількох 
робочих рук, а заробітки і умови життя в країні настільки приваб-
ливі, що іноземці готові ризикувати і приїздити сюди нелегально? 

Після здобуття незалежності нелегальна міграція дійсно пе-
ретворилася для України на серйозну проблему. Адже тоді не було 
                                                                                                            
національних відносин у місцях попереднього проживання, отже, із 1,3 млн прибулих 
в 1991–1993 рр. можна вважати вимушеними мігрантами майже 200 тис. осіб. 

61 На капітальне будівництво в Криму для репатріантів з-поміж раніше 
депортованих кримських татар та осіб інших національностей з державного бюд-
жету було витрачено у 1992–2010 рр. 1,3 млн грн, проте й досі житлом за-
безпечено лише 2/3 репатріантів. 
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ані визначеного і захищеного кордону, ані належної системи ви-
дачі віз. Якщо 1991 р. було затримано 148 нелегальних мігрантів, 
то 1999 р. – 14,6 тис., тобто в 10 разів більше. Проте із налагоджен-
ням контролю по всьому периметру державного кордону України 
тенденцію до зростання масштабів нелегальної міграції вдалося зу-
пинити. На початку 2000-х років щорічно на кордоні затриму-
валося 4-5 тис. нелегальних мігрантів, причому їхня кількість пос-
тійно зменшувалася: у 2011 р. було 1249 затриманих. Натомість 
зростала кількість іноземців, яких не було пропущено в Україну62. 
Варто зазначити також, що понад половина осіб, які затримуються 
українськими прикордонниками за спроби нелегально перетину 
кордону України, є громадянами країн СНД63.  

Розвиток системи міграційного контролю всередині країни 
дає змогу більш успішно запобігати порушенням правил перебу-
вання тими іноземцями, які в’їхали в державу легально, проте з ча-
сом втратили свій статус. Кількість іноземців, які нелегально пере-
бували на території України і були виявлені органами внутрішніх 
справ, також зменшується. Якщо на початку 2000-х рр. вона пере-
вищувала 20 тис. на рік, то у 2011 р. – 13,3 тис. Понад 80% з них – 
колишні співгромадяни по СРСР, які користуються правом безвізо-
вого в’їзду в Україну, передовсім гомадяни Молдови, Росії, Грузії. 

Звичайно, не всі нелегальні мігранти виявляються і затриму-
ються правоохоронними органами. Такого результату не вдалося до-
сягти і країнам, які мають значний досвід і набагато більші можли-
вості боротьби з цим явищем. Проте навряд чи різниця між кількістю 
затриманих і їх дійсним числом може відрізнятися у сотні разів.  

Є всі підстави вважати, що на сьогодні організаторів не-
законного переправлення людей примусили оминати Україну. Це 
підтверджується й даними про кількість нелегальних мігрантів, 
яким вдалося перетнути український кордон і яких було затримано 
на території сусідніх центральноєвропейських держав та передано 
                                                 

62 2003 р. у державу не було пропущено прикордонниками 2,5 тис. 
потенційних нелегальних мігрантів, у 2004 р. – 4,9 тис., у 2007 р. – 24,6 тис. У 
наступні роки їхня кількість зменшувалася: у 2011 р. не пропущено в Україну 
лише 6,3 тис. іноземців.  

63 Серед затриманих на кордоні у 2011 р. нелегальних мігрантів громадяни 
Молдови були найчисельнішими. Другими за кількістю були громадяни 
Афганістану, третіми – Грузії. 
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в Україну згідно з угодою про реадмісію. Так, протягом 2011 р. від 
держав-членів ЄС прийнято 632 особи (2010 р. – 867 осіб), з яких 
392 особи (62%) були громадянами України, 164 особи (26%) – 
громадянами країн СНД. Громадян інших держав, з якими, як 
правило, асоціюються міграційні ризики, було лише 76 осіб (12%). 

Проблема нелегальної міграції в Україні, безумовно, існує. 
Але вона полягає не в тому, що мільйони людей через територію 
країни прямують в Європу. В умовах вкрай обмежених ресурсів з 
великими труднощами здійснюється ідентифікація нелегальних 
мігрантів, адже їх необхідно десь утримувати, а це вимагає коштів. 
Ще складніше забезпечити надзвичайно дорогу депортацію 
порушників на батьківщину64.  

Окрема проблема – так звані «змішані потоки», тобто наяв-
ність серед нелегальних мігрантів осіб, які потребують міжна-
родного захисту, шукачів притулку. Виявити їх і надати належну 
допомогу – у компетенції держави, що поділяє основоположні 
принципи захисту прав людини. Щорічно іноземці подають в Ук-
раїні до тисячі заяв про набуття статусу біженця. Ще 1993 р. од-
нією з перших на пострадянському просторі Україна прийняла 
законодавство про біженців, а у січні 2002 р. приєдналася до Кон-
венції ООН 1951 р. та Протоколу 1967 р. про біженців. На сьогодні 
діє вже третій, значно удосконалений закон про біженців, що набув 
чинності 2011 р. Проте в країні проживає лише 2,3 тис. офіційно 
визнаних біженців, які є вихідцями з майже 50 країн світу (понад 
половини – афганці). Вони користуються всіма основними пра-
вами, у т.ч. спрощеним порядком натуралізації (понад тисячу бі-
женців набули громадянства України). Разом з тим, захист 
біженців в Україні фактично обмежується їхнім документуванням. 
Спеціальних державних програм з інтеграції, навчання, праце-
влаштування цієї категорії іноземців немає, ці питання вирі-
шуються лише за допомогою та коштом міжнародних організацій, 
їхніми партнерами з-поміж неурядових організацій в Україні.  

                                                 
64 З серед виявлених на території України нелегальних мігрантів органами 

внутрішніх справ у примусовому порядку 2001 р. було видворено лише 7%, проте 
2005 р. – уже 12,5%, а 2006 р. – 17,3%. У 2011 р. частка примусово витворених 
становила 13,5%. 
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Таким чином, канали імміграції в Україну досить вузькі, 
приплив населення по них нечисленний. На момент перепису на-
селення 2001 р. в країні нараховувалося лише 192,6 тис. іноземців 
та 84 тис. осіб без громадянства, які становили незначну частку на-
селення – 0,57% 65. Абсолютна більшість з них (85,5%) – це гро-
мадяни країн СНД та Балтії, серед яких переважали громадяни 
Росії (103,7 тис.). Громадян інших країн перепис зафіксував лише 
27,9 тис. Серед них громадян В’єтнаму – 5 тис., Китаю – 3 тис., 
Індії – 2,3 тис., Йорданії – 1,7 тис., Сирії 1,5 тис. Більшість – сту-
денти, які прибули на навчання.  

За даними Міністерства внутрішніх справ у 2011 р. в Україні 
налічувалося 313 тис. іноземців, з яких 211,1 тис. проживали 
постійно, а 101,9 тис. – перебували тимчасово. Таким чином, по-
рівняно з даними перепису населення, кількість іноземців в Україні 
зросла ненабагато. Як і раніше, серед іммігрантів, тобто іноземців, 
які мають дозвіл на імміграцію в Україну і посвідку на прожи-
вання, більшість становили громадяни Росії – 123,8 тис., молдаван 
було 12,3 тис., приблизно по 8 тис. – громадян Азербайджану, 
Грузії, Вірменії. Громадян В’єтнаму налічувалося 4,2 тис., Ту-
реччини, Сирії, Китаю – по 1,2 тис., ізраїльтян – 1,7 тис. 

Отже, хвилювати громадськість та політиків має не «навала» 
іноземців в Україну, а той факт, що для іммігрантів наша держава 
залишається непривабливою, в умовах, коли населення євро-
пейських країн ( у т.ч. України) стрімко старіє і скорочується, а 
конкуренція за людські ресурси в глобалізованому світі загост-
рюється. Ще більш загрозливим є те, що Україна втрачає власне 
населення. За даними ООН, які складаються на основі результатів 
переписів населення країн світу, в зарубіжних державах проживає 
нині 6,6 млн осіб, народжених в Україні. За кількістю емігрантів 
наша країна поступається лише Мексиці, Індії, Російській Феде-
рації та Китаю, тобто, займає п’яту позицію у списку провідних 
донорів населення у світі. 

 Однак й ця цифра потребує коментарів. Так само, як і ім-
міграція, еміграція з України великою мірою склалася історично і 
                                                 

65 Населення України за місцем народження та громадянством. За даними 
Всеукраїнського перепису населення 2001 року //Державний комітет статистики 
України. – К., 2004. 
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пов’язана з тривалим періодом бездержавності, що відзначався полі-
тичною еміграцією, а особливо масовими (як добровільними, так і 
недобровільними) переміщеннями по території СРСР. Тому най-
більше емігрантів з України – 3,6 млн – проживають в Росії, великі 
групи в Казахстані, Білорусі, Молдові. Значні громади вихідців з 
України зафіксовані в таких країнах, як США, Ізраїль, Німеччина. 

З руйнуванням «залізної завіси» та забезпеченням свободи пе-
ресування еміграція з України набула нового забарвлення й спря-
мування. Хоча колишні радянські республіки, передовсім Росія, як і 
раніше лідирують серед країн призначення українців, виїзд до інших 
країн світу зростає. Найбільш численною еміграція у західному 
напрямі була 1990 р. – тоді дозволи на виїзд отримало понад 90 тис. 
громадян. Після проголошення незалежності демократизація суспіль-
ного життя ліквідувала політичні, етнічні, релігійні мотиви виїзду, 
тому його обсяги поступово зменшувалися. Скороченню еміграції для 
постійного проживання у західному напрямі сприяла також набута 
українцями можливість вільно перетинати кордон і повертатися до-
дому. 2011 р. до країн, які не входили до складу СРСР, емігрувало 
лише близько 8 тис. осіб.  

Головними країнами еміграції впродовж 1990-х рр. були і досі 
залишаються Ізраїль, США та Німеччина. Ієрархія країн призначення 
емігрантів, однак, змінилася. Якщо раніше більшість з них виїздили 
до Ізраїлю, еміграція мала етнічний характер, тепер на першому місці 
за кількістю емігрантів Німеччина – майже чверть вибулих у 2011 р., 
Ізраїль на другому місці, а США – на третьому. Помітним є виїзд до 
країн Вишеградської групи. 

Переорієнтація еміграційного потоку на розвинуті країни, як 
і зміни його етнічного складу, підтверджує економічний характер 
виїзду. Цим частково пояснюються й невеликі обсяги еміграції для 
постійного проживання. Хоча запровадження вільного режиму пе-
ресування через кордони мало б сприяти її збільшенню, однак зав-
дяки демократизації суспільного життя зникли політичні, етнічні, 
релігійні причини еміграції, а також підстави, на яких біженці доби 
тоталітаризму могли розраховувати на отримання притулку за ру-
бежем. Водночас, відкриття кордонів забезпечило можливість до-
сягти головної мети еміграції, тобто підвищення якості життя, 
шляхом зарубіжних подорожей з метою заробітку. Внаслідок цього 
на межі тисячоліть на найчисленніший міграційний потік, який 
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справляє найбільший вплив на розвиток держави, її економіки, со-
ціальної сфери та населення, перетворилася тимчасова трудова міг-
рація громадян за кордон.  

Особливості трудової міграції, яка сприймається її учасни-
ками здебільшого як тимчасова і тому, на відміну від виїзду на 
постійне місце проживання, не реєструється, зумовлюють значний 
статистичний недооблік міграційних втрат населення України. З 
другого боку, як і у випадку з імміграцією, відсутність об’єктивних 
даних створює широке поле для досить вільних припущень і всіля-
ких маніпуляцій. Наприклад, у передвиборчій рекламі Комуністич-
ної партії України йдеться про те, що 6 млн громадян змушені були 
виїхати за кордон на заробітки. Інші політики говорять про 7 млн ук-
раїнців на роботі за кордоном. Звідки така інформація, сказати важко. 
Не виключено, що це та сама цифра ООН про 6,6 млн емігрантів з 
України, яка наводилася вище, що без будь-яких підстав трансфор-
мувалася у цифру щодо кількості трудових мігрантів. Адже за 
розрахунками Міністерства соціальної політики, оприлюдненими 
під час парламентських слухань у листопаді 2004 р., трудова мігра-
ція не може перевищувати 3 млн осіб. На думку науковців, що базу-
ється на масштабному обстеженні населення з питань трудової міг-
рації, проведеному Державною статистичною службою у 2008 р., 
кількість українців, які впродовж 3,5 років перед обстеженням хоча 
б раз виїздили за кордон з метою працевлаштування, становить 1,5 
млн.66 Навіть якщо врахувати осіб, що виїхали раніше і у визна-
чений обстеженням час в Україну не поверталися, найбільш 
вірогідні обсяги трудової міграції з України не перевищують 2,3–
2,7 млн осіб67. Причому до цієї кількості належать як працівники-
мігранти, які перебувають за кордоном тривалий час, практично 
проживають у зарубіжних державах, так і сезонні робітники, які 
становлять більшість, а також мігранти-фронт’єри, які більшість 

                                                 
66 Зовнішня трудова міграція населення України // Державний Комітет 

статистики України, Український центр соціальних реформ. – К.: ДП 
«Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – С 27. 

67 ILO. Labor migration in Ukraine (analytic report). A document for discussions at 
the National Tri-partite Seminar on outward labor migration within framework of ILO 
Project «Employment, vocational training opportunities and migration policy measures 
to prevent and reduce trafficking in women» (2–4 November 2005). – Kyiv, 2005. 
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часу живуть на батьківщині, проте здійснюють періодичні не-
тривалі виїзди на роботу за кордон.  

Разом з тим, навіть якщо відкинути необґрунтовані пере-
більшення, у трудовій міграції задіяні принаймні 10% українців 
працездатного віку, що зовсім не мало. Основними країнами 
працевлаштування українських працівників є Росія (до половини 
працівників-мігрантів), а також Італія, Польща, Чехія, Іспанія, Пор-
тугалія тощо. Основними сферами зайнятості мігрантів з України є 
будівництво (чоловіки), сільське господарство, послуги домашньої 
прислуги (жінки), промисловість.  

У найскладніші роки перехідного періоду робота за кор-
доном перетворилася на стратегію виживання багатьох сімей. Вона 
сприяла скороченню безробіття принаймні вдвічі, стала важливим 
засобом боротьби із бідністю, прислужилася до накопичення час-
тиною мігрантів коштів для відкриття власної справи, була шко-
лою роботи і господарювання у ринкових умовах. 

Сума, яку зовнішні трудові мігранти з України переказують 
або привозять на батьківщину, становить 4-6 млрд доларів США 
щорічно, що становить 4-5 % ВВП. Переказані мігрантами кошти є 
цілком зіставлювані з обсягами прямих іноземних інвестицій в 
економіку України.  

Проте наслідки трудової міграції для України неоднозначні. 
Її негативний бік передовсім пов’язаний з тим, що на роботу за 
кордон українці часто виїжджають за туристичними чи при-
ватними візами, не маючи належних дозволів на працевлаш-
тування. Внаслідок цього вони ризикують стати жертвами не-
добросовісних працедавців, а то й прямого криміналу. Найгіршою 
формою експлуатації та порушення прав заробітчан є примусова 
праця та торгівля людьми. 

Водночас, далеко не всі українці працюють за кордоном 
нелегально. Багато з них змогли позитивно зарекомендувати себе у 
країнах перебування і врегулювати свій статус. Наприклад, у 
Португалії, де 1999 р. офіційно налічувалось лише 127 іммігрантів 
з України, у 2002 р. їхня кількість зросла до 65,5 тис., тобто більш, 
ніж у 400 разів. В Італії внаслідок кількох легалізацій кількість 
українців сягнула майже 300 тис., це четверта за чисельністю група 
іноземців, тоді як 2002 р. тут налічувалося лише 14,8 тис. громадян 
України, які проживали на законних підставах.  
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Поступове врегулювання становища працівників-мігрантів за 
кордоном є, безумовно, позитивним фактом, що значно покращує 
їхнє становище, забезпечує доступ до престижніших та краще опла-
чуваних видів робіт, професійного та соціального просування. Вод-
ночас, із збільшенням тривалості перебування за кордоном, набуттям 
там надійного правового становища зростає імовірність трансфор-
мації частини тимчасової трудової міграції в переселенську. За да-
ними досліджень, що проводилися в різних регіонах світу, законо-
мірною вважається перетворення принаймні 20-50% тимчасових іно-
земних працівників на постійних мешканців країн перебування.  

Міграційні втрати видаються найбільш небезпечним для 
України наслідком людських переміщень останнього двадцяти-
ліття. Вони тим більше загрозливі, що внаслідок глибокої демогра-
фічної кризи населення держави стрімко скорочується та старіє. За 
прогнозами демографів, після 2020 р. дефіцит робочої сили може 
перетворитися на серйозне обмеження економічного зростання. У 
Стратегії демографічного розвитку України, затвердженій Кабіне-
том Міністрів 2006 р., міграція розглядається як чи не єдиний 
реальний засіб, здатний загальмувати депопуляцію. Тому вироб-
лення та імплементація активної міграційної політики актуальне як 
ніколи. Враховуючи реалії міграційної та демографічної ситуації в 
державі, така політика має бути передовсім спрямована на: за-
безпечення умов для скорочення виїзду на заробітки за кордон 
шляхом створення нових робочих місць, підвищення рівня оплати 
праці, інтенсифікації розвитку депресивних регіонів; захист прав 
громадян, які працюють за кордоном, зокрема, шляхом укладення 
угод про працевлаштування та соціальне забезпечення заробітчан з 
країнами призначення; заохочення повернення мігрантів на 
батьківщину, сприяння їхній реінтеграції в українське суспільство 
та ринок праці шляхом розробки та виконання державної та регіо-
нальних (для регіонів, охоплених масовим виїздом на роботу за 
кордон) програм підтримки розвитку підприємництва.  

Проте навіть за умови успішної реалізації цих цілей отри-
маний результат не буде достатнім для подолання евентуального 
дефіциту робочої сили. Тому вже сьогодні необхідно серйозно мір-
кувати над залученням людських ресурсів ззовні. Інтересам дер-
жави передовсім відповідає репатріація етнічних українців та їхніх 
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нащадків, вихідців з України інших національностей, тобто близького 
за мовою та культурою населення. За прикладом багатьох сусідніх 
країн (Росії, Польщі, Угорщини тощо) держава має дієво підтримувати 
імміграцію «співвітчизників». Водночас, за умови успішного розвитку 
економіки, варто запровадити дозоване розширення прийому певних 
категорій економічних мігрантів іншого етнічного походження, роз-
робити механізми, що уможливили б (за відповідності певним кри-
теріям) їхнє укорінення та інтеграцію в українське суспільство.  

Лише свідоме, цілеспрямоване, активне регулювання мігра-
ційних процесів здатне забезпечити мінімізацію негативних нас-
лідків міграції для України та максимальне використання її пози-
тивного потенціалу в інтересах розвитку. 

 
 

Сергій Римаренко 
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Україна – держава з поліетнічним складом населення ( понад 

130 національностей) і тому повинна забезпечувати права не тільки 
титульної нації – українців, які складають більшість населення дер-
жави (77,8 %), а й представників інших національних спільнот 
(22,2%, з них 17,2 % етнічних росіян). Звичайно, можна сперечатися 
про термін «поліетнічна», беручи до уваги, що дві етнічні групи 
разом становлять 95% населення держави, але все ж таки усталеним 
є поняття стосовно етнополітичної структури України – держава з 
поліетнічним складом населення. 

Законодавча база етнонаціональної політики України, в тому 
числі з питань забезпечення прав національних меншин, склада-
ється з Декларації про державний суверенітет України, Акта прого-
лошення незалежності України, Конституції України, Декларації 
прав національностей України, Закону України «Про національні 
меншини України», Законів України «Про освіту», «Про об’єд-
нання громадян» та інших актів. 

Закон України від 25 червня 1992 року «Про національні мен-
шини в Україні» оперує формулою «національні меншини», але вкла-
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дає в цю формулу загальновизнаний в сучасній міжнародній практиці 
сенс – неукраїнські етнічні групи громадян на терені України. Ст. З 
Закону закріплює таке положення: «До національних меншин нале-
жать групи громадян України, які не є українцями за національністю, 
виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності 
між собою»68. Згідно зі статтею 11 цього ж Закону, громадяни мають 
право вільно обирати та відновлювати національність. Не допуска-
ється примус у будь-якій формі до відмови від своєї національності69. 

Законодавство України гарантує рівність конституційних прав 
і свобод і рівність перед законом всіх громадян, незалежно від раси, 
кольору шкіри, етнічного походження ( Ст.24 Конституції України). 
Законом України «Про національні меншини в Україні» визначено, 
що громадяни України, що належать до національних меншин, 
мають право обиратися або призначатися на рівній основі на будь-які 
посади в органах законодавчої, виконавчої і судової влади, місце-
вого самоврядування …» (Ст.9)70. 

Згідно зі статтями 10, 11, 53 Конституції України, стат-
тями 6 і 7 Закону України «Про національні меншини в Ук-
раїні», статей 25–29 «Закону України про мови», в Україні га-
рантовано рівне право на здобуття освіти всіма громадянами 
України незалежно від їх етнічного походження. 

Закон України «Про національні меншини» гарантує націо-
нальним меншинам право на національно-культурну автономію ( Ст.6), 
в рамках якої національні меншини можуть вирішувати свої мовні, 
культурні та освітні проблеми. В той же час, існує проблема розши-
рення поняття національно-культурна автономія, відпрацювання меха-
нізмів реалізації прав національних меншин на таку автономію. 

У відповідності з Декларацією прав національностей України 
(Ст.1) дискримінація за національною ознакою забороняється і пе-
реслідується законом. Відповідно ж ст. 3 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування», будь-які обмеження прав громадян України 
щодо участі в місцевому самоврядуванні залежно від раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного, 

                                                 
68 Про національні меншини в Україні. Закон України від 25 червня 1992 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – С.529. 
69 Там само. 
70 Там само 



Етнополітика як реальність 
                    

371 

соціального походження, терміну проживання на даній території 
забороняється. 

Законом України «Про об’єднання громадян» (Ст.4) передба-
чено, що не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об’єд-
нань забороняється в судовому порядку, якщо їх метою є розпалю-
вання національної чи релігійної ворожнечі чи обмеження загально-
прийнятих прав людини. Конституція України (Ст.37) забороняє ство-
рення і діяльність політичних партій, а також громадських органі-
зацій, програмові засади яких або дії яких спрямовані на розпалю-
вання міжнаціональної, расової чи релігійної ворожнечі. Аналогічна 
норма міститься у ст. 66 Кримінального кодексу України, яка пе-
редбачає відповідальність за розпалювання національної ненависті, 
приниження національної честі та гідності, чи обмежує права гро-
мадян (чи встановляє переваги) залежно від їх расової, національної 
чи релігійної належності 71.  

Крім того, Україна приєдналася до основних міжнародних до-
говорів галузі забезпечення прав національних меншин. Зокрема, 
Україна ратифікувала «Рамкову Конвенцію Ради Європи про захист 
національних меншин», а також «Міжнародний Пакт про громадян-
ські і політичні права», «Міжнародний Пакт про економічні, соціальні 
і культурні права», « Конвенцію про запобігання злочинам геноциду і 
покарань за нього», «Конвенцію у справі боротьби з дискримінацією 
в галузі освіти». «Міжнародну Конвенцію про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації», «Європейську Конвенцію прав людини» та 
ряд інших документів. 

Але, як слушно зазначає О. Майборода, «Закони, як відомо, 
не діють самі по собі»72. Необхідні механізми здійснення держав-
ної етнонаціональної політики (етнополітичного менеджменту), 
політики регулювання міжетнічних відносин, політики раннього 
запобігання можливим етнічним напругам і конфліктам. До того ж, 
фахівцям добре відома довга та багатостраждальна доля Кон-
цепції державної етнонаціональної політики, яка має встановити 
базові принципи взаємовідносин держави і етнічних спільнот.              
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І насамперед визначити, як підкреслює О. Майборода, «хто є об’єк-
том етнополітики – цілі етнічні спільноти чи тільки окремі гро-
мадяни? Чи можна вважати надання заходів підсиленої підтримки 
тим етнічним спільнотам, які цього потребують, дискримінацією 
інших спільнот і порушенням утвердженого Конституцією 
принципу рівності громадян?»73. 

До того ж потребують уточнення і корегування і тексти са-
мих законів в етнополітичній сфері. Якщо, незважаючи на деякі 
недоліки, визначення поняття «національна меншина» спирається 
на напрацьовані світовою теорією та практикою критерії і надає 
можливість громадянам України вільно визначати свою належність 
до етнічних груп, а відповідно, і користуватися передбаченими для 
них законом правами, то термін «корінні народи», включений до 
тексту Конституції України, викликає багато питань. І, в першу 
чергу, хто є корінним народом в Україні? І якими правами ці наро-
ди користуються? І чи підпадають ці народи під дію Конвенції 
МОП №169? І якщо так, то якими преференціями вони мають ко-
ристуватися? Зрозуміло, що внесення цього терміна в текст 
Конституції було результатом певного компромісу, але норми 
Конституції є нормами прямої дії, а питання залишилося відкри-
тим, адже неусталеність і неформалізованість самого терміна «ко-
рінні народи України» надає підстави для порушення цілим рядом 
національних меншин питання про надання їм статусу «корінного 
народу» з повним переліком преференцій, які надаються цим на-
родам згідно з Конвенцією МОТ №169. 

Спроби вітчизняних дослідників розробити загальновизнану 
чи принаймні прийнятну дефініцію «корінний народ» не можна 
визначити як вдалу. Однією зі спроб є таке визначення «корінних 
народів України»: «Корінні народи України – групи громадян 
України, національне самоусвідомлення та почуття спільності яких 
включають уявлення про генезис цих груп на просторі, що є 
територією Української держави, де проживає більшість осіб від-
повідних національностей»74. Автори цього визначення вважають, 
що до «корінних народів України» можуть належати не тільки 
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«чотири автохтонні національно самобутні групи населення 
України – українці за національністю, кримські татари, кримчакі і 
караїмі»75, а й це «водночас не позбавляє права на таку саму 
ідентифікацію (як корінного народу – С.Р.) українських громадян 
іншого етнічного походження».76 Якщо сама дефініція, в право-
вому дискурсі, в принципі лежить в площині Конвенції МОТ 
№169, яка встановлює певні рамки, в межах яких перераховані 
основні елементи, необхідні для визначення корінних народів, (а 
саме – «народи, що ведуть племінний спосіб життя в незалежних 
країнах, соціальні, культурні та економічні умови яких відрізня-
ються від інших груп національного середовища і стан яких ре-
гулюється повністю чи часткової власними звичаями чи тради-
ціями чи спеціальним законодавством; народи в незалежних 
країнах, які розглядаються як корінні внаслідок того, що вони є 
нащадками тих, хто населяв країну чи географічну область, частиною 
якої є дана країна в період її завоювання чи колонізації чи в період 
встановлення існуючих державних кордонів, і які, незалежно від їх 
правового становища, зберігають деякі або всі свої соціальні, еконо-
мічні, культурні і політичні інститути, (а також – С.Р.), вказівки 
самих народів на належність їх до корінних чи народів, що ведуть 
племінний спосіб життя – розглядається як засадничий критерій для 
визначення груп, на які поширюється положення Конвенції», 77 то 
аргументацію авторів не можна, з нашої точки зору, визнати 
коректною. Зрозуміло, що вона базується не в останню чергу на 
розмитості та невизначеності положень самої Конвенції №169, але, 
за логікою авторів, «вітчизняні законодавство і більшість наукових 
практик базуються на визнанні безальтернативної рівності прав 
громадян, пріоритетності прав особи і громадянина у забезпеченні 
як індивідуальних, так і групових прав і свобод, самоідентифікація з 
корінним народом не створює для будь-яких осіб і груп осіб жодних 
привілеїв або виняткових прав – ані індивідуальних, ані групових. 
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Отже, втрачають сенс потенційно конфліктогенні спроби ставити 
питання про законодавче закріплення особливого преференційного 
статусу будь-якої етнічної спільноти як корінної»78. 

Спробуємо довести цю логіку до абсолюту. Сенс законо-
давчого закріплення або правового тлумачення статусу будь-якої 
національної спільноти в Україні як корінної дійсно втрачається, 
оскільки теоретично (гіпотетично) кожна з 130 етнічних спільнот Ук-
раїни (включаючи титульну націю – українців) може вважати себе 
корінною. Дотримуючись цієї ж логіки, корінними народами у Фран-
ції, наприклад, можна вважати французів, а також бретонців, корси-
канців, фламандців; у Німеччині – відповідно, німців, в Італії – 
італійців. В абсолюті – всі народи світу можуть вважатися корінними. 
Однак і світове співтовариство, і окремі держави не стали на шлях 
такого суперрозширеного трактування як самої категорії «корінні 
народи», так і, власне, правових і політичних практик. До народів, які 
мають сьогодні статус «корінних», належить досить обмежений 
перелік, а саме – евенки Далекого Сходу, ескімоси та алеути Півночі, 
саамі в Норвегії, маорі Нової Зеландії, аборигени Австралії, індіанці 
Північної і Південної Америки та деякі інші.  

Варто врахувати той факт, що в буденній свідомості багатьох на-
ціональних меншин (росіян Слобожанщини, Півдня України, Криму, 
угорців Закарпаття, румун і молдаван Північної Буковини та Ізмаї-
льщини, болгар, гагаузів у Буджаку, греків Приазов’я, кримських татар 
у Криму та ін.) існують стійкі переконання, що саме вони є корінними 
націями в місцях їх компактного проживання, що це їх рідна земля, 
мала батьківщина. Не слід також забувати про розбіжності всередині 
самої титульної нації за мовними і соціокультурними ознаками, деякі 
фахівці навіть ведуть мову про дві політичні нації в Україні79. 

До того ж прийняття окремих законопроектів, що проголо-
шують привілейоване становище окремих національних меншин 
порівняно з іншими національними меншинами, з нашої точки 
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зору, недоречно, бо детонує націоцентристські підходи до реалі-
зації прав і становища як українців, так і деяких національних мен-
шин. Це може призвести до ланцюгової реакції вимог на само-
визначення серед угорців Закарпаття, росіян в Криму та інших 
етнонаціональних груп населення, загострити карпато-русинське 
питання. Подальший розвиток подій у цьому напрямі, досить віро-
гідно, призведе до етнічного сепаратизму в окремих регіонах з 
претензіями на територіальні зміни чи навіть до іредентизму, що 
становить суттєві виклики для національної безпеки України. 

Народ України повинен мати єдиний політико-правовий 
статус, закріплений у Конституції України, незалежно від націо-
нальної ознаки. Тому надавати одному народові, порівняно з ін-
шими народами, особливого статусу нема потреби, і це може 
негативно вплинути на міжнаціональні стосунки в Україні, викли-
кати занепокоєння українського населення, яке може поставити 
питання про правовий статус українців, тобто все зведеться до 
принципу «національності», точніше, до його реанімації – ство-
рення моноетнічної національної держави. Проголошення особли-
вих статусів кримськотатарського народу, кримчаків, греків та ін. 
поряд з існуванням законів про національні меншини призведе до 
формування самої України як держави на принципах етнічності, як 
багатонаціональної держави, а не єдиної держави з багатонаціо-
нальним складом населення.  

Усе це зупинить процес становлення української політичної 
нації, загальмує процес утворення стійкого соціуму – «народ Ук-
раїни», який не буде розтягуватися штучними статусами і приві-
леями. Зрештою, вищевказаний підхід заблокує становлення Ук-
раїни як держави, що нині розглядається як політичний організм з 
різними етноструктурними елементами. Статус національних мен-
шин, в т.ч. кримськотатарського народу, повинен включати в себе 
дві складові: права і обов’язки громадян України і права і 
обов’язки національних меншин в Україні.  

Щодо конкретних умов, які склалися в Україні, то опти-
мальним для успішного розвитку та реалізації прав етнонаціо-
нальних меншин в рамках української держави, на наш погляд, 
уявляється надання автономії етнічним меншинам в національно-
культурних питаннях, державна допомога розвитку культур, діяль-
ності національних громадських об’єднань. Натомість у політичній, 
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економічній, соціальній сферах особи, які належать до меншин, 
повинні реалізувати свої права в порядку і формах, перед-
бачених для всіх громадян України, що сприятиме зміцненню 
стабільності в суспільстві80. 

У той же час, необхідно констатувати, що через неузгод-
женість законодавчого процесу і відсутність механізмів його реалі-
зації значна частина правових норм, у тому числі і Закону України 
«Про національні меншини в Україні», мають декларативний ха-
рактер і їх важко застосувати на практиці. Більше того, в деяких 
випадках процес самоорганізації національних меншин виходить 
за рамки правового поля. В першу чергу це стосується очевидної 
декларативності права національних меншин на національно-куль-
турну автономію, адже практично відсутня економічна база етно-
культурного та етносоціального розвитку. Стаття 14 Закону Ук-
раїни «Про національні меншини» встановлює, що національні 
громадські об’єднання мають право висувати своїх кандидатів у 
депутати на виборах органів державної влади відповідно до 
Конституції України, законів про вибори народних депутатів Ук-
раїни і депутатів місцевих рад. Однак у законах про вибори цього 
права національних громадських об’єднань не передбачено, і жод-
на національна меншина не може звернутися до суду чи до законо-
давця з цього приводу. Цей перелік можна продовжити. 

Окремо зупинимося на «Хартії регіональних мов і мов мен-
шин» ( 1992 р.)81, яку Україна ратифікувала у 2006 р. Оскільки 
фахівцями був здійснений ґрунтовний аналіз цього документа, 
звернемо увагу на найважливіше. Сама концепція Хартії побудо-
вана на визнанні культурного та мовного розмаїття в Європі, на 
необхідності захисту зникаючих мов або мов, які потребують спе-
ціального захисту, і це не викликає жодного сумніву. Відповідно 
до Хартії, держави зобов’язуються приймати спеціальні заходи на 
корить регіональних мов у галузі освіти, правосуддя, адміністра-
тивного управління і державної служби, засобів масової інформації 
культурному, економічному та соціальному житті. Хоча ці та інші 
положення Хартії вводяться для досягнення більшої рівності між 

                                                 
80 Див. докладніше: Шоста періодична доповідь України про виконання 

положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. 2010. 
81 Хартія регіональних мов і мов меншин [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http//www.terralegis.org/terra/act/e474.html 
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носіями цих мов і титульною нацією і в принципі не вважаються 
дискримінаційними діями щодо носіїв більш поширених мов, 
преамбула Хартії містить принципове положення: «Підкреслюючи 
значення спільного збагачення культур і мовного розмаїття і 
враховуючи, що захист і розвиток регіональних мов і мов 
міноритарних не повинні здійснюватися за рахунок офіційних мов 
і необхідності їх вивчення»82. В той же час, оскільки Хартія, після 
її ратифікації стала частиною українського національного 
законодавства, хотілося б звернути увагу на деякі контроверсійні 
речі, що містяться вже в українському варіанті Хартії. По-перше 
виникають питання стосовно самої назви. Достеменно невідомо, 
яким чином був здійснений офіційний переклад, чи, можливо, вза-
галі законодавець використовував переклад російський. Адже і 
англійський і французький варіант Хартії не дає двозначного трак-
тування; «The European Charter for Regional or Minority Languages», 
«Charte des langues regionales ou minoritaires» і означає Хартія 
регіональних і меншинних мов. Різниця, як бачимо принципова. 
По-друге. Якщо європейські країни, які підписали і ратифікували 
конвенцію, підтримують та захищають дійсно зникаючі мови або мо-
ви, якім дійсно необхідна підтримка ( мова ромів, корсиканська мова, 
мова басків), то, ратифікувавши Хартію, Україна взяла на себе зо-
бов’язання підтримувати та захищати російську мову, польську, 
угорську і невідомі навіть лінгвістам єврейську і грецьку мови). Нова 
ж редакція Закону пропонує замість єврейської мови (ідиш) поши-
рити механізми захисту на державну мову Ізраїлю – іврит, яка ніколи 
не була традиційною для єврейського населення України, натомість 
«грецьку мову» замінити на новогрецьку, а не на збереження тра-
диційних мов греків України – урумську та румейську.  

Накопичений досвід міжетнічних стосунків в Україні дає 
змогу зробити певні висновки щодо бачення етнонаціональної си-
туації та міжнаціональних відносин в різних регіонах країни. 
Неоднакова чисельність етнічних спільнот, різноманітність моде-
лей компактного та дисперсного їх розділення і різні строки про-
живання на тій чи іншій території, нерівномірні темпи соціально-
економічного та культурного розвитку, вельми від’ємний «стаж» 
та досвід політичного розвитку – всі ці та багато інших 

                                                 
82 Хартія регіональних мов і мов меншин. 
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об’єктивних факторів дають змогу говорити не про уніфікацію 
національностей, а їх подальшу диференціацію та зближення ба-
гатоукладності всього «етнічного господарства».  

У багатомовних країнах державна політика щодо національ-
них меншин може розвиватися по чотирьох основних напрямах: 
плюралізм; інтеграція; асиміляція; сегрегація. 

Найбільш продуктивною в Україні може бути політична лінія, в 
якій би одночасно поєднувалися плюралізм і інтеграція. Це не тільки 
можливий, а й найбільш раціональний варіант політики, який би ві-
добразив об’єктивні тенденції в розвитку національних меншин. 

Разом з тим можна передбачити, що в ході реалізації цієї по-
літики виникнуть складнощі. Найбільшою з них загрожує стати 
статус мов національних меншин, у першу чергу – російської мови, 
бо з існуючих варіантів вирішення мовної проблеми в Україні 
обраний такий, що найменшою мірою відображає статус мов на-
ціональних меншин. 

У країнах світу є чотири варіанти вирішення цієї проблеми: 
- надання національного чи офіційного статусу всім мовам 

основних етнічних груп; 
- деякі мови меншин належать до офіційних; 
- офіційний статус мов деяких меншин на регіональному, а 

не на національному рівнях; 
- мовам національних меншин не надається офіційного ста-

тусу ні на регіональному, ні на національному рівнях, але їх засто-
сування гарантується Конституцією, законом, договором. 

У нашій державі запроваджено останній варіант. Складність 
полягає в особливому поширенні російської мови, якою користу-
ються не тільки росіяни, але й значна частина українців, а також 
представники інших національностей, що мешкають в Україні. До 
того ж, в деяких важливих сферах життя до останнього часу саме 
російська мова була повністю панівною. Це дає підстави говорити 
про суттєве протиріччя між дійсним поширенням російської мови 
та її статусом, що може призвести до серйозних конфліктів, загро-
жувати національній безпеці України. 

Можна було б запропонувати два підходи: 
1. Змінити статус російської мови в окремих регіонах. 
2. Проводити більш ліберальну політику в справах повсяк-

денного утвердження української мови як єдиної державної. 
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В умовах, що склалися, можна поки обмежитися лібераліза-
цією мовної політики. Але це не виключає, що в разі загострення 
ситуації доведеться піти й на більшу демократизацію. Український 
характер держави об’єктивно переможе, але для цього треба збе-
регти державу. 

Слід врахувати, що об’єктивно існують суперечності між 
націями і державою. Їх інтереси не завжди збігаються. До того ж 
самі нації в поліетнічний державі, якою є Україна, як правило, зна-
ходяться в подвійному становищі. З одного боку, вони, суб’єкт 
політичних процесів, з другого, – об’єкт державної політики. Все 
це породжує не менш суперечливі, але об’єктивні тенденції – до-
центрові та відцентрові. 

Типологічно протилежності в етнонаціональній сфері можна 
було б звести до такої схеми: 

1. Між розвитком окремих націй, народностей, національ-
них груп та багатонаціональним складом населення держави, 
якою є Україна. 

2. Між нацією, що дала назву державі, та націями, народ-
ностями, національними групами, що мешкають в Україні без 
наявності будь-якого національно-автономного утворення. 

3. Між націями, народностями, національними групами та 
населенням національно-територіальних автономій. 

4. Між окремими елементами української нації, які тяжіють 
до сепаратизму та іредентизму. 

5. Між Україною як унітарною державою та окремими регіо-
нами, що воліють федеративного національно-державного устрою. 

6. Між основною частиною українського народу, що завжди 
виявляє толерантність до інших народів України, та націонал-
шовіністами, що вважають їх «чужими», «ворожими». 

7. У середовищі окремих інонаціональних груп, що мають 
різне бачення свого етнонаціонального розвитку в Україні. 

Не можна також забувати, що в масовій свідомості склалося 
хибне уявлення про державу як про форму самоуправління вик-
лючно титульних націй Ця теза знаходить підтримку в певних по-
літичних колах. З нашої точки зору, це не відповідає потребам 
нашого суспільства, бо суб’єктами національних відносин мають 
бути народи-етноси, що історично склалися, реально існують, – а 
не національно-державні, національно-територіальні утворення, які 



Особа у контексті часу 380 

є організаційними формами регулювання міжнаціональних від-
носин та можуть бути замінені іншими формами, ліквідовані чи 
створені у міру необхідності. Тільки за такої постановки питання 
усі етноси, які складають населення України, можуть справедливо 
поділяти між собою суверенітет та престижну діяльність, що має 
принципове значення для оптимізації та життєдіяльності. Слід, 
однак, зауважити, що до реалізації цієї ідеї ще дуже далеко навіть в 
юридичному плані, не кажучи вже про практичний бік справи. 

В Україні ми маємо справу принаймні з трьома типами 
спільнот з їх специфічними інтересами: 

1. Народ України та його загальні інтереси. 
2. Українська нація та її національні інтереси. 
3. Інонаціональні жителі України та їх власні національні 

інтереси. 
Узгодження цих інтересів і є стрижнем державної етнонаціо-

нальної політики. Крім того, етнонаціональна політика має визна-
чатися типом етнонаціональних відносин, що сформувалися в дер-
жаві, характером етнічної взаємодії, етнополітичною свідомістю. Во-
на обумовлена також етнополітичною організацією, станом етноеліт, 
політичних партій і організацій національних меншин.  

Етнополітичні відносини в Україні, на жаль, є занадто по-
літизованими. Ротація політичних еліт майже завжди приводить до 
зміни «етнополітичного курсу», веде до поляризації суспільства, 
особливо під час виборчих перегонів. Особливо це стосується мов-
ної політики, як стала скоріше предметом політичних спекуляцій, 
ніж правового регулювання. 

Труднощі в сфері міжнаціональних відносин – це реальність 
більшості сучасних держав, яким властива етнічна гетерогенність 
населення. Поліетнічність в таких державах приносить їм жорсткі 
іспити, потребує постійної уваги та урахування багатьох етно-
культурних чинників. 

Сучасна етнополітика – це, по суті, є взаємовідносини двох 
суб’єктів: держави та етнічних спільнот. В цих взаємовідносинах 
сплавлені в єдине ціле дві діаметрально протилежні тенденції – до 
централізму та до регіоналізму, аж до сепаратизму. Це не є чимось 
привнесеним, а є результатом внутрішньої логіки розвитку суспільства. 
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Вивчення досвіду здійснення етнополітики на Заході зас-
відчує, що консенсус у політичних взаємовідносинах держави та 
етнічних груп вельми утруднений унаслідок різноспрямованості їх 
мети. В той же час, і одна, і друга сторона повинні узгоджувати свої 
кроки з загальносвітовими процесами та нормами в тій частині, що 
стосується національного та етнокультурного розвитку. 

 
 

Юрій Поліщук 
 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕТНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ УКРАЇНИ 

(КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 
 

Проблеми національних відносин, політики урядових уста-
нов щодо народів, які проживають на території тієї чи іншої дер-
жави, є стержневими для її існування, лакмусовим папірцем її де-
мократизму. Особливо гостро ці питання стоять у багатонаціо-
нальних державах, до яких належить й Україна. Тому надзвичайно 
важливо досліджувати історичний досвід, накопичений поперед-
німи поколіннями, державними режимами, які кермували на нашій 
землі в минулому. Враховуючи це, досить актуальним є аналіз 
діяльності державних інституцій щодо реалізації положень етніч-
ної політики на Правобережжі України, населення якої було і 
залишається багатонаціональним.  

Потрібно відмітити, що дослідники уже приділяли певну 
увагу проблемам діяльності державних органів Російської імперії 
на території Південно-Західного краю, зверталися до питань ет-
нічної політики царату у цьому регіоні. Їхні роботи можна розді-
лити на декілька груп. До першої можна віднести роботи               
В. Шандри83 і М. Бармака84 (висвітлюється діяльність центральних і 
місцевих органів влади на території Південно-Західного краю). 

                                                 
83 Шандра В. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. – 

К., 2005. 
84 Бармак М. Формування владних інституцій Російської імперії на 

Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). – 
Тернопіль, 2007. 
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До другої – праці Н. Щербак 85 (аналізується національна політика 
російського царизму на Правобережжі України наприкінці XVIII – на 
початку ХХ століття) та колективну монографію науковців Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України – «Націо-
нальні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект» 
(досліджується політико-правовий статус національних меншин)86. 
До третьої – дослідження Даніеля Бовуа87 (розглядається політика 
Російської імперії щодо польського населення Правобережжя), О. Іва-
щенко, Ю. Поліщука, О. Суліменка та ін.88 (вивчається діяльність 
російської адміністрації щодо окремих етнічних груп Волині). Проте 
комплексної роботи, яка б розкривала місце і роль державних інсти-
туцій Російської імперії в реалізації положень етнічної політики 
наприкінці XVIII – на початку ХХ століття ще немає. Виходячи з цьо-
го, автор ставить перед собою таке завдання. 

Третій поділ Речі Посполитої 1795 р. змінив політико-правовий 
статус Правобережної України. Регіон увійшов до складу Російської 
імперії, що привело до трансформації повноважень органів місцевого 
самоврядування, створення нових і зміни компетенції уже існуючих 
владних структур. Аналіз джерел свідчить, що етнополітичний прос-
тір краю перебував повністю під контролем центральної влади Ро-
сійської імперії, однак етнічна політика С.-Петербургу на Право-
бережжі не стала безпосереднім об’єктом діяльності окремої спе-
ціальної державної інституції. До її реалізації була причетна вся вер-
тикаль державного управління – від імператора до місцевих органів 
влади. Звідси – її непослідовність та безсистемність. 

Розглядаючи діяльність інститутів державного управління в 
етнополітичному просторі Правобережжя України, виділимо п’ять 
періодів: 1) кінець ХVIII – початок XIX ст.; 2) початок ХІХ ст. – 
1830 р.; 3) 1830 – 1863 рр.; 4) 1863 – 1905 рр.; 5) 1905 – 1914 рр.  
                                                 

85 Щербак Н. Національне питання в політиці царизму у Правобережній 
Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – К., 2005. 

86 Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. – 
К., 2000. 

87 Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: власть, шляхта и народ на 
Правобережной Украине (1793 – 1914). – М., 2011. 

88 Іващенко О., Поліщук Ю. Євреї Волині: кінець ХVIII – початок ХХ століття. – 
Житомир, 1998.  

Поліщук Ю., Суліменко О. Німці Волині в кінці ХVІІІ – на початку ХХ 
століття: політико-правовий аспект. – Житомир, 2004. 
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Упродовж першого (перехідного) періоду основні вектори етніч-
ної політики на Правобережжі України формував особисто імператор і 
його найближче оточення. Загалом упродовж 1796 – 1805 рр. побачили 
світ десятки імператорських і сенатських указів, що регламентували те-
риторіальний статус приєднаних земель, повноваження місцевих ор-
ганів влади в усіх сферах суспільно-політичного і соціально-еко-
номічного життя регіону, повинні були сприяти налагодженню між-
національних відносин89. Серед найважливіших нормативно-правових 
актів цього періоду виділимо укази «Про поновлення п’яти губерній і 
підпорядкування прикордонних губерній військовим губернаторам» від 
9 вересня 1801 р.90 і «Про визначення губернаторів і виборів для цього 
кандидатів у деяких губерніях» від 9 вересня 1801 р. та ін.91. 

Етнополітичні проблеми Правобережжя вирішувалися також у 
кабінетах урядуючого Сенату – вищого державного органу управлін-
ських справ. У період правління Катерини ІІ Сенат було позбавлено 
законодавчої функції, натомість наділено контролюючими правами. У 
1797 р. при Сенаті створено Експедицію державного майна, опікун-
ства іноземців і сільського домоводства «для вищого завідування ко-
лоніями», яка опікувалася облаштуванням іноземних трудових міг-
рантів на території імперії. У 1801 р. Експедиція при урядовому Се-
наті дозволила німецьким колоністам створити на Волині одну з пер-
ших великих іноземних колоній – Карлос-Вальд92 (у 1803 р., колонії 
іноземних поселенців були перепідпорядковані Міністерству внут-
рішніх справ).  

Якщо Катерина ІІ намагалася централізувати систему управ-
ління державою, то її наступник – Павло І дотримувався діамет-
рально протилежних переконань. Імператор вважав, що місцевих 
чиновників потрібно обирати згідно з «місцевими традиціями і 
обрядами». Однак, за будь-яких умов, безпосередніми виконавцями 
волі центру на Правобережжі був генерал-губернатор (Мінський, 
Ізяславський і Брацлавський (1793 – 1795), із 1796 р. – Мінський, 
                                                 

89 Філінюк А. Розмежування губерній Правобережної України в 1801 – 1806 
роках // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: 
Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2008. – C.199. 

90 Полное собрание законов Российской империи. Вып. 1. (далі ПСЗРИ-1) – Т. 
ХХVI. – №20162. 

91 ПСЗРИ-1. – Т. XVII. – №20684 
92 Воронин А. Об иностранных поселенцах в Юго-Западном крае. – Б. м. и г. – С.2. 
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Волинський, Брацлавський і Подільський, згодом – Мінський, 
Волинський і Подільський)93, а законодавчим актам, що стосувалися 
Південно-Західного краю, надавалася форма указів, які безпо-
середньо були звернені до генерал-губернатора – М. Кричетнікова 
(1792 – 1793), а після його смерті – Т. Тутолміна (1739 – 1809)94.  

Наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст. генерал-губернатори 
регулювали суспільно-політичні, соціально-економічні і культурні 
процеси на підконтрольній території. Їх перші укази спрямовувалися 
на формування основ адміністративно-територіального устрою ре-
гіону, а також на налагодження міжетнічних відносин. Оскільки, на 
відміну від інших губерній, у краї не вистачало перевірених, ком-
петентних російських чиновників – прокурорів, губернських 
землемірів, повітових скарбників тощо, генерал-губернатор одер-
жав від Катерини ІІ право безперешкодно формувати кадровий 
склад інституцій влади, в тому числі й з місцевих кадрів 95. У той 
самий час, повітова адміністрація краю продовжувала признача-
тися верховною владою зважаючи на етнічний склад населення, що 
стримувало, а то й унеможливлювало наплив польських чиновників у 
місцеві інституції. Водночас практично було відновлено роль поль-
ських шляхетських сеймиків – основних органів місцевого само-
врядування. «В цілому еліта набутих територій позитивно постави-
лася до реформ Павла І, – зауважує сучасна дослідниця В. Шандра, – 
адже імператор рахувався з їхнім становищем, та вони й самі неод-
норазово, як свідчать тексти законодавчих актів, ініціювали потрібні 
їм зміни... Щоб зберегти та зміцнити політичний лад з огляду на 
революційні події у Франції, Павло І здійснював певні поступки 
місцевим елітам набутих західних територій». У той самий час були 
відновлені виборчі суди (головні, земські, підкоморські), засновано 
Волинський надвірний суд 96. 

                                                 
93 Материалы для истории Подольськой губернии (1792 – 1796). – Вып.1. – 

Каменец-Подольск, 1885. – С.145 
94 Шандра В. Адміністративні установи Правобережної України кінця XVIII – 

початку ХХ ст. в російському законодавстві: джерелознавчий, аналітичний огляд – 
Київ, 1998. – С.16. 

95 Шандра В. Формування бюрократії в Правобережній Україні (ХІХ – 
початок ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С.145. 

96 Шандра В. «Губернии на особых правах и привилегиях состоящие…» як 
політичний портрет // Регіональна історія України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 201 – 202. 
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Другий період (початок XVIII ст. – 1830 р.) характеризувався 
поступовим розростанням управлінського апарату на всіх щаблях 
влади. 11 березня 1801 р. престол обійняв Олександр І, який спря-
мував значні зусилля на трансформацію політичних інституцій Ро-
сійської імперії, зокрема тих із них, що у тій чи іншій мірі відпо-
відали за етнонаціональну політику держави. Новий імператор ска-
сував низку указів свого попередника – Павла І, відновив чинність 
«Установлення для управління губерніями» (1775 р.), «Статуту 
благочинності», «Жалуваної грамоти дворянству», «Дарованої гра-
моти містам» (1785 р.).  

У період правління Олександра І пріоритетним напрямом діяль-
ності всієї вертикалі влади було гарантування внутрішньої і зов-
нішньої безпеки держави. «У тому випадку, коли виникала безпосе-
редня загроза з боку однієї з етнічних спільнот, влада застосовувала 
форсовані дії із застосуванням військової сили, – констатують сучасні 
дослідники, – Якщо неросійські еліти демонстрували лояльність до 
імператора і підтримували соціально-економічну стабільність, то вони 
отримували певні привілеї та інтегрувалися різними способами у 
державну систему… На перших порах політика глибокого прагма-
тизму і релігійної терпимості приносила непогані плоди»97. 

У такій ситуації не було потреби у створенні інституції, яка б 
безпосередньо відповідала за етнонаціональну політику держави. 
Однак, незважаючи на те, що міжетнічні відносини не розгляда-
лися як безпосередній об’єкт політики держави, «інородцям» при-
ділялася певна увага центру. Зокрема, події на Правобережжі ак-
тивно обговорювалися у створеному 9 травня 1801 р. так зва-
ному Негласному комітеті (проіснував до 9 листопада 1803 р.), до 
складу якого входили «молоді друзі царя» – П. Строганов, А. Чар-
торийський, В. Кочубей, М. Новосєльцев98. «Влада Сенату обмежу-
валася тільки єдиною владою імператорської величності», посту-
пово законодавчі функції цього органу перейшли до інших держав-
них інституцій: указом від 21 березня 1803 р. Сенат позбавили 
права робити зауваження на усі прийняті закони, а міністерські 
звіти направлялися в Комітет міністрів 99.  
                                                 

97 Теплоухова М. Этнонациональная политика в Российской империи Х – на-
чала ХХ века // Ойкумена. – 2011. – № 2. – С.140 

98 Мемуары князя Адама Чарторыйского. – Т. 1. – М., 1912. 
99 Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801 – 1917 гг. – 

СПб., 2000. – Т. 1. С.82–89 
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У січні 1810 р. було засновано законодорадчу Державну 
раду, згодом прийнято «Загальне установлення міністерств», яке 
уніфікувало організацію і діяльність міністерств 100. Компетенцію 
цього органу остаточно визначили 20 березня 1820 р.101. Створення 
міністерств внесло дисбаланс у систему контролю над етнополі-
тичним простором регіону. «Головна проблема полягала в тому, – 
зауважує дослідник М. Бармак, – що створена на початку ХІХ ст. 
міністерська вертикаль влади входила у суперечність з існуванням 
генерал-губернаторів, яким підпорядковувалися «по горизонталі» 
всі органи управління на їх території. Генерал-губернаторський 
нагляд, по своїй суті, суперечив основам міністерського нагляду»102. 

Аналіз зібраних матеріалів свідчить, що з-поміж етнічних груп 
Правобережжя основну увагу центр приділяв вирішенню польської та 
єврейської проблем. Сучасна дослідниця Н. Щербак справедливо 
зауважує, що «єврейському і польському питанням надавалося в 
діяльності державних установ значно більше уваги, ніж політиці 
уряду щодо всіх інших народів багатоетнічної Російської імперії ра-
зом узятих»103. Цю тезу яскраво підтверджує офіційна статистика: 
упродовж 1810 – 1917 рр. Державна рада розглянула 176, Комітет мі-
ністрів – 357, Рада міністрів – 29 законопроектів, що стосувалися 
євреїв 104. Не менше уваги приділялося й польському питанню.  

Аналіз джерел свідчить, що вищі органи влади й управління 
Російської імперії намагалися вирішити три блоки питань: полі-
тичної благонадійності етнічних меншин, їх соціально-економічні та 
культурно-освітні проблеми. За політичну благонадійність етнічних 
меншин відповідало Третє відділення Власної його Імператорської 
величності канцелярії, Міністерство внутрішніх справ, декілька 
департаментів Сенату 105. Зокрема, Третє відділення – орган полі-

                                                 
100 Российское законодательсьво Х–ХХ вв. У 9 т.: Т.9 Законодательство 

периода расцвета абсолютизма / Отв. ред. О.И. Чистяков. – М., 1994. – С.93  
101 ПСЗРИ-1. – Т. ХХVII. – № 20406 
102 Бармак М. Формування владних інституцій Російської імперії на 

Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). – Тернопіль, 
2007. – С 171 

103 Щербак Н. Національне питання в політиці царизму у Правобережній 
Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – К., 2005. – С 65. 

104 Там само. 
105 Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801 – 1917 гг. – 

СПб., 2000. – Т. 1. – С. 19–22. 
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тичного нагляду і слідства, вело спостереження за діяльністю окре-
мих громадсько-політичних діячів і організацій, проводило слід-
ство у політичних справах. Його чиновники також готували «Що-
річні звіти про діяльність», у яких висвітлювалися політичні настроїв, 
що панували в суспільстві та серед окремих етнічних груп 106. 
«Спокій і тишу» забезпечувало Міністерство внутрішніх справ. 
Воно контролювало місцеві адміністративно-поліцейські установи, 
станові органи дворянства і міських станів, благодійні організації 
тощо. Особливу роль в апараті міністерства відігравала Особлива 
канцелярія – орган політичного нагляду, яка здійснювала боротьбу 
з селянськими і політичними рухами, відповідала за цензуру, 
розглядала найважливіші кримінальні справи, а також виконувала 
функцію контррозвідки. 

Політичні настрої, що панували у суспільстві, вивчав Сенат. 
Українські губернії підпорядковувалися окремому департаменту. 
1 серпня 1805 р. він оприлюднив одну з небагатьох «Височайше 
затверджених Інструкцій сенаторам, призначених для огляду 
губерній» Правобережної України 107. Напевне, зважаючи на не-
зацікавленість уряду, підготовлений сенаторами звіт про етно-
національний склад населення, суспільно-політичні процеси в 
регіоні мав формальний характер і залишився без наслідків для 
місцевого населення.  

Соціально-економічні та національно-культурні процеси ре-
гіону перебували в компетенції низки міністерств – внутрішніх 
справ, комерції, фінансів, народної освіти та ін. Державне казна-
чейство на правах міністерства розглядало соціально-економічні, 
освітні, релігійні питання етнічних меншин імперії, опікувалося 
переселенським рухом. Особливу увагу Комітет міністрів приділяв 
питанням боротьби з сепаратистськими рухами етнічних меншин. 

Для вирішення освітніх питань в імперії було створено шість 
навчальних округів (Петербурзький, Московський, Вілленський, 
Дерптський, Харківський і Казанський). Кожен округ очолював по-
печитель, під наглядом якого перебували всі навчальні заклади ок-
ругу. Адміністративна діяльність попечителя обмежувалася універ-

                                                 
106 ПСЗРИ-1. – Т. ХХVIII. – № 21861. 
107 ПСЗРИ-1. – Т. ХХVIII. – № 21861. 



Особа у контексті часу 388 

ситетською автономією. Рада університету вибирала ректора, деканів, 
інспектора, правління (для вирішення господарських справ). Рада 
мала широкі адміністративні, навчальні, наукові і судові права108. 

При університетах існували цензурні комітети, які після 1826 р. 
отримали автономний статус. Середніми і нижчими навчальними зак-
ладами губернії керував директор училищ, який обирався універ-
ситетською радою і був їй підпорядкований. У перші десятиліття 
ХІХ ст. у Росії було створено низку привілейованих навчальних 
закладів – ліцеїв. Однак кількість навчальних закладів надалі 
залишалася незначною, не кажучи вже про чисельність учнів, які у 
них навчалися. Статут гімназій і училищ 1828 р. зберігав триступе-
неву систему освіти. Директор гімназії й училища отримував значно 
більші права над навчальними закладами губернії. Для нагляду за 
викладанням у гімназії вводилася посада інспектора. При директорі 
гімназії створювалася офіційна рада. Кожні три роки дворянство 
губернії вибирало почесного попечителя гімназії. У цей час було по-
силено нагляд за приватними навчальними закладами 109.  

Ухвалений 26 липня 1835 р. загальний університетський статут 
де-факто ліквідував «університетську автономію», збільшивши права 
попечителя округу. Замість відділень університети ділилися на фа-
культети. Для заснованого у 1834 р. Київського університету ухва-
лили окремий статут, який обмежував виборність деканів і встанов-
лював призначення професорів особисто міністром освіти 110. 

У 1810 р. створено Головне управління духовних справ іно-
земних віросповідань (у 1817 р. управління увійшло до складу Міні-
стерства народної освіти, а в 1832 р. – Міністерства внутрішніх справ 
на правах департаменту) 111. Із 1848 р. при департаменті діяла особ-
лива Рабинська комісія, яка розглядала всі справи, що стосувалися 
«правил та обрядів єврейської віри». У 1856 р. в департаменті введено 
посаду «ученого єврея», який здійснював нагляд за єврейськими 
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навчальними закладами 112. У грудні 1840 р., за сприяння О. Уварова, 
створено Комітет для визначення напрямів і шляхів докорінного 
благоустрою євреїв 113, а в 1842 р. – «Комісію для освіти євреїв Росії». 
Їхнє основне завдання полягало в «узгодженні імперських інтересів, 
щодо руйнування традиційної релігійної освіти, з тривогою єв-
рейського населення за збереження самобутньої системи єврейської 
освіти та виховання». До її складу увійшли відомі представники 
єврейського населення імперії: рабини М. Любавицький, І. Воложин-
ський, директор одеського єврейського училища Б. Штерн, берди-
чівський банкір І. Гальперін та ін. 114. 

На особливому контролі влади перебувало питання «іно-
земного віросповідання». «Інородцями» опікувалося центральне 
відомство – Головне управління духовних справ різних іноземних 
віросповідань. Згодом у структурі Міністерств внутрішніх справ 
створено раду, канцелярію і департаменти. Один із них – Депар-
тамент державного господарства займався господарськими й адмі-
ністративними справами іноземних поселенців.  

Етнорелігійне життя Правобережжя перебувало під невси-
пущим контролем Святійшого Синоду – вищого законодорадчого, 
адміністративного і судового органу Російської православної 
церкви, яка розглядалася російським самодержавством як один із 
засобів русифікації населення. Поступово повноваження Колегії 
Синоду у сфері церковного управління перейшли до обер-про-
курора. Місцеві установи Синоду об’єднувалися у духовні округи 
(єпархії), межі яких з початку ХІХ ст., як правило, збігалися з 
губерніями. Єпархії поділялися на духовні повіти, а останні – на 
церковні приходи. Єпархії очолював архірей з консисторією. Йому 
підпорядковувалися місцеві культові установи (монастирі, собори, 
церкви), а також – релігійні навчальні заклади (семінарії, духовні 
училища, приходські школи). Києво-Печерська і Почаївська лаври, 
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Київська духовна академія, ставропігійські монастирі і синодальні 
собори підпорядковувалися безпосередньо Синоду. 

24 жовтня 1817 р. створено Міністерство духовних справ і 
народної освіти, яке об’єднало Синод, Головне управління духов-
них справ різних віросповідань і Міністерство народної освіти. 
Однак уже у травні 1824 р. міністерство розформували, а його 
складові отримали самостійний статус. Синод надалі вів боротьбу з 
іновірцями та розкольниками, зокрема старовірами, намагався зні-
велювати вплив католицької та уніатської церкви на населення 
Південно-Західного краю, а також збільшити кількість православ-
них парафій. Міністерству народної освіти були підзвітні середні і 
нижчі навчальні заклади, Академія Наук, Академія мистецтв 
(1811 – 1829 рр.), типографії, цензура. У структурі міністерства 
працювало Головне управління училищ, яке опікувалося питаннями, 
пов’язаними із адміністративним, господарським і навчальним про-
цесом освітніх закладів імперії.  

На місцевому рівні одним із найважливіших, у системі конт-
ролю держави за міжнаціональними відносинами, в регіоні залиша-
лися губернатори та генерал-губернатори. Щодо Правобережної Ук-
раїни, то сучасна дослідниця В. Шандра у діяльності генерал-губерна-
торів упродовж ХІХ ст. виділяє три етапи: 1) адаптація на посаді, по-
шук підтримки серед місцевих станів, етнічних груп регіону, коопта-
ція місцевих еліт, передусім поляків, у російське дворянство; 2) по-
годження із центром уявлення про політичні, соціально-господарські 
та культурно-конфесійні відмінності регіону; 3) підпорядкування сус-
пільно-політичного, соціально-економічного життя підвласних тери-
торій загальноімперським порядкам. «Поміж інших державних інсти-
туцій саме канцелярії генерал-губернаторів набували особливої 
ваги… тому, що їх чиновники, зокрема чиновники з особливих дору-
чень, безпосередньо… спілкувалися з населенням, його елітними ста-
нами, – відзначала дослідниця. – Адже саме їм доводилося з’ясо-
вувати ті проблеми, які впливали на формування політики центру 
щодо історичних регіонів, пропонуючи верховній владі, вищим і 
центральним органам влади власне бачення стратегії і тактики регіо-
нального управління 115. 
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Спочатку губернатора, як і більшість місцевих чиновників, 
на посаду призначав Сенат, а починаючи із 1802 р. – Міністерство 
внутрішніх справ. «Губернатор володів усією повнотою адміні-
стративної влади, – констатує сучасний дослідник М. Бармак, – за-
відував кадровим складом місцевих адміністративних і поліцей-
ських установ, беручи безпосередню участь у формуванні штатів 
чиновників і канцелярських службовців і, здійснюючи на свій 
розсуд кадрові перестановки, змушував урядовців і ці установи до 
виконання розпоряджень вищестоящих властей»116.  

На думку О. Градовського, посада губернатора відзначалась 
надлишком повноважень: йому необхідно було стільки бачити, 
передбачити, направити, відвернути, вказати, простежити і забо-
ронити, що добросовісне виконання повноважень з кожним роком 
ставало все важчим117. «Законодавство періоду царювання Олек-
сандра І акцентувало увагу на губернаторові як ключовій посадо-
вій особі середньої ланки бюрократичного державного апарату уп-
равління, – зауважує В. Шандра. – На ньому сфокусувалася значна 
частина проблем функціонування місцевих державних установ, бо 
саме губернатор здійснював реальне проведення урядової полі-
тики»118. Більше того, губернатори контролювали суспільні настрої, 
займалися переселенням євреїв, декласацією польської чиншової 
шляхти, давали дозволи на переселення іноземних колоністів тощо. 
Після завершення повітових поїздок губернатори складали деталь-
ний звіт, який надсилався імператору та до Міністерства внутрішніх 
справ, а також генерал-губернатору. «За ініціативи міністерства, – 
констатують сучасні науковці, – такі ж дані мали надсилатись у 
губернське правління – установу, що управляла всією губернією, а 
тому будь-які виявлені порушення бралися ним до уваги. Про 
надзвичайні події в губернії начальник мусив повідомити Сенат. 

                                                 
116 Бармак М. Формування владних інституцій Російської імперії на 

Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). – Тернопіль, 
2007. – С 191. 

117 Градовский А. Собрание сочинений. Т. 9: Начала русского госу-
дарственного права. Ч. 3: Органы местного самоуправления. – 2-е изд. – СПб.: 
Тип. М.М. Стасюлевич, 1908. – С. 477. 

118 Шандра В. Адміністративні установи Правобережної України кінця XVIII – 
початку ХХ ст. в російському законодавстві: джерелознавчий, аналітичний огляд – 
Київ, 1998. – С 22. 



Особа у контексті часу 392 

Відомості ці, з одного боку, могли попередити виникнення масш-
табних зловживань, а з іншого – сенатори, під час власної ревізії, 
звертали на них особливу увагу»119. 

Генерал-губернатор і губернатор – безпосередні виконавці 
«волі царя», однак рутинну роботу виконував апарат канцелярії 
губернатора та губернське правління. Канцелярія поділялася на де-
кілька підрозділів, серед яких дотичні до етнічної політики імперії 
питання вирішували розпорядча, особлива, селянська, військова, 
церковно-будівельна, господарська частини. Губернатор очолював 
губернське правління, яке, згідно зі штатним розписом від 14 листо-
пада 1824 р., поділялося на чотири відділення. Якщо перші три зай-
малися оприлюдненням законів, наглядом за виконанням рішень 
губернатора, забезпечували постійний діалог «начальника гу-
бернії» із поліцією та судом, то соціально-побутові проблеми ет-
нічних меншин вирішували чиновники четвертого відділення120. 

Указом Сенату від 1827 р. кожний цивільний губернатор мав 
два чиновники із особливих доручень. В. Шандра констатувала: 
«При всій різноманітності службових функцій, що їх виконували 
чиновники з особливих доручень, на перше місце варто поставити 
збір та надання губернатору інформації, яка б адекватно відоб-
ражала соціальні процеси й котру б він міг використати для пос-
лідовної інтеграції регіону в імперський простір. Оскільки влада не 
могла покластися на солідну статистику щодо господарства і де-
мографії у краї, то саме чиновники з особливих доручень забез-
печували губернатора соціальною, господарською та демогра-
фічною інформацією, якої він потребував для прийняття того чи 
того рішення. Не в останню чергу йшлося й про наслідки тих за-
ходів, до котрих вдавалась влада. Грандіозні соціальні зміни, з над-
звичайними методами їх регулювання, які супроводжувалися полі-
цейськими заходами, найперше цікавили губернатора. Серед них, 
зокрема, реакція населення на закриття Кременецького ліцею, 
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настрої правобережних поміщиків щодо влади, виконання служ-
бових обов’язків чиновниками польського походження тощо ...» 121. 

Упродовж третього періоду (1830 – 1860 рр.) проблема 
етнічної політики Російської імперії набула особливої актуаль-
ності. Ще у 1822 р. М. Сперанський підготував «Устав для управ-
ління інородцями» – один із перших в Російській імперії актів, 
безпосередньо присвячених розв’язанню проблем національно-
культурного і соціально-економічного розвитку національних мен-
шин імперії. Незважаючи на те, що документ напряму не стосу-
вався території Правобережжя, його поява свідчила про появу низ-
ки проблем у цій сфері. Польське повстання 1830 – 1831 рр. ще 
більше посилило увагу чиновників усіх рівнів до запитів етно-
спільнот. «Загострення питання [національного – Ю.П.] проходило 
у певні історичні періоди, – констатують російські вчені, – і було 
викликано, з одного боку, об’єктивною тенденцією зростання тери-
торії імперії, в результаті чого в її організм потрапляли інородні 
елементи і перед урядом поставало завдання їх поетапної інтеграції 
до складу держави, а з іншого, суб’єктивним фактором – непро-
думаною політикою російських правлячих кіл у цих питаннях» 122. 

Після придушення польського повстання російське само-
державство в «ручному режимі» намагалося розв’язувати наболілі 
етносоціальні, етнополітичні та етнокультурні проблеми. Водно-
час, було посилено контроль за етнополітичним простором ре-
гіону: указом від 1 грудня 1830 р. у Гродненській, Вілленській, 
Мінській, Подільській, Київській, Волинській губерніях і Біло-
стоцькій області запровадили воєнний стан 123; у край прибули 
досвідчені російські чиновники; у шляхти, причетної до повстання, 
вилучалися маєтки та земельні наділи 124. Зазнала відчутного удару 
система освіти. У 1833 р. у кожному навчальному окрузі ввели по-
саду інспектора приватних навчальних закладів. 25 червня 1835 р. 
видано нове положення «Про навчальні округи», згідно з яким усі 

                                                 
121 Шандра В. Чиновник з особливих доручень при Київському генерал-
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обов’язки щодо управління навчальними закладами переходили до 
рук попечителя навчального округу. На допомогу останньому ство-
рювалися рада, канцелярія і вводилася посада інспектора казенних 
училищ. Ухвалений 26 липня 1835 р. загальний університетський 
статут де-факто ліквідував «університетську автономію» і збільшив 
права попечителя округу. Університети замість відділень ділилися на 
факультети. Для заснованого у 1834 р. Київського університету ухва-
лено окремий статут, який обмежував виборність деканів і встанов-
лював призначення професорів особисто міністром освіти. 

В імперії продовжували діяти ухвалені у 1826 і 1828 рр. 
цензурні статути, які забороняли будь-які дії, що «загалом або 
частково були шкідливими щодо віри, престолу, доброї моралі й 
особистої честі громадян». Верховний і головний цензурні комі-
тети були ліквідовані, а загальне керівництво цими інституціями в 
Санкт-Петербурзі, Москві, Києві, Ризі, Вільно, Одесі та інших 
містах здійснювало Головне управління цензури, яке включало 
чиновників міністерства народної освіти і представників інших 
відомств (управляючого третього відділення, Синоду, міністерств 
внутрішніх та іноземних справ).  

Усі справи етнічних спільнот Правобережжя вирішував «Ко-
мітет, створений для розгляду різних пропозицій у губерніях, від 
Польщі повернутих» («Комітет Західних губерній»), який упро-
довж 1831 – 1848 рр. готував законопроекти, пов’язані зі зміною 
місцевого управління. Упродовж сімнадцяти років відбулося 145 
засідань цієї установи. «Труднощі у вивченні історії Комітету Захід-
них губерній полягають у тому, що він працював без будь-якого 
плану, – відзначає сучасна білоруська дослідниця О. Лепеш, – 
порядок денний цілком залежав від надісланих до його канцелярії, 
іноді навіть випадкових, листів, записок…». Питання розглядалися 
здебільшого тільки у загальних рисах і згодом направлялися до 
профільних відомств. Після ліквідації комітету у 1848 р. його 
функції передали Комітету міністрів125. 

Комітет Західних губерній координував свою діяльність з 
генерал-губернаторами, губернаторами відповідних губерній та їх 
                                                 

125 Лепеш О. Комитет Западных губерний (1831 – 1848): обстоятельства 
создания и механизм действия // Працы гістарычнага факультэта БДУ. – Вып. 2. – 
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найближчим оточенням, у віддані яких були соціально-економічні 
та культурно-освітні аспекти життя етнічних меншин Правобереж-
жя України. У цих умовах саме чиновники стали «істинними твор-
цями нової політики у західній окраїні імперії». «Безпосередній на-
чальник ввіреної йому губернії» зобов’язувався «охороняти недо-
торканність верховних прав самодержавства, користі державі та 
повсюдного, точного виконання законів, статутів, найвищих пове-
лінь, указів Урядуючого Сенату і приписів начальства»126.  

Таким чином, генерал-губернатори, губернатори охороняли 
«громадський спокій, безпеку усіх і кожного, дотримання встанов-
лених правил, порядку і благочиння..., прийняття заходів для збе-
реження народного здоров’я, забезпечення продовольством...»127. 

Зауважимо, що компетенція генерал-губернатора, губерна-
торів великою мірою залежала від їхніх організаторських здіб-
ностей, бажання «прислужитися» режимові. Одним із найкращих 
виконавців волі російського самодержавства на Правобережжі 
упродовж ХІХ ст. більшість сучасних дослідників вважають гене-
рал-губернатора Д. Бібікова, який, на відміну від свого поперед-
ника, втручався в усі сфери суспільно-політичного життя, ініці-
ював низку нормативно-правових актів вищих органів влади Ро-
сійської імперії, що стосувалися підзвітної йому території. На 
підставі аналізу діяльності Д. Бібікова В. Шандра констатує, що 
«генерал-губернатор наділявся російським законодавством надзви-
чайними повноваженнями, а саме – він стратегічно оцінював міс-
цеву ситуацію, мав право законодавчої ініціативи та ніс особисту 
відповідальність за впровадження урядової політики в життя, до 
певної міри, ним же визначуваної»128. 

3 червня 1837 р. Микола І оприлюднив «Загальний наказ 
губернаторам», де виклав права й обов’язки губернаторів Росій-
ської імперії. У їх компетенцію входило: здійснення загального 
управління територією краю; охорона суспільного благоустрою; 
                                                 

126 Нольде А. Очерки по истории кодификации местных гражданских законов 
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вирішення господарських питань – контроль за будівництвом 
доріг, мостів та адміністративних будівель тощо; нагляд за вико-
нанням повинностей і сплатою податків; охорона народного здо-
ров’я; участь у справах казенного управління; нагляд за право-
суддям; сприяння військовому відомству; опіка церковно-релігій-
ним життям; ревізії губернських і повітових установ та органів 
влади; «огляд губернії»; звітність і відповідальність за загальний 
стан регіону та інше129.  

Щодо етнічних меншин, то генерал-губернатор, губернатори 
стежили, щоб «кожний із їхніх станів заробляв собі на життя... пра-
цею чесною та корисною..., щоб юнацтво отримувало виховання по 
правилах чистої віри, доброї моральності і з почуттям відданості 
престолу і вітчизні». У господарській сфері він «користується 
будь-яким випадком для вказівки істинних і прямих способів 
розвитку та покращення сільського господарства..., не залишає без 
уваги фабричну, заводську та ремісничу промисловість, направ-
ляючи її до предметів необхідних потреб... і до вигоди як вироб-
ників, так і споживачів»130. Інформацію про життя іноземних коло-
ністів, міжетнічну ситуацію в губернії С.-Петербург отримував із 
їхніх детальних щорічних звітів. 

У 1853 р. було оприлюднено «Загальну інструкцію генерал-
губернаторам», яка приписувала останнім «усувати будь-який 
привід до неправдивих понять, хибних пояснень і згубних лжемуд-
рувань» 131. Чиновник зобов’язувався контролювати «недоторкан-
ність верховних прав самодержця… та точне виконання законів і 
розпоряджень вищого уряду в усіх частинах управління у ввіре-
ному йому краї» Водночас генерал-губернатор координував діяль-
ність регіональних органів управління132. 

Етнічна політика Російської імперії на Правобережжі Ук-
раїни упродовж четвертого періоду (1860-ті рр. – 1905 р.) визна-
чалася двома чинниками: черговим польським повстанням 1863 р. 
та реформами 1860 – 1870-х рр., які привели до створення низки 
нових органів влади, які опосередковано або ж безпосередньо 
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визначали етнічну політику самодержавства та здійснювали контроль 
над національними меншинами регіону. У цей період серед вищих 
державних установ було збережено Державну раду, Власну його Ім-
ператорської величності канцелярію, Сенат, Синод, низку комітетів і 
канцелярій. Разом з тим, було створено Раду міністрів, яка, де-факто, 
наділялася такими ж повноваженнями, що й Комітет міністрів133. 

Розв’язання «національного питання» в окреслений період 
або ж форсовано прискорювалося, або ж уповільнювалося, зважа-
ючи на різні складові суспільно-політичного життя імперії. Як і в 
попередні роки, на особливому контролі влади перебували сус-
пільні настрої етноспільнот. Третя експедиція Третього відділення 
Власної його Імператорської величності канцелярії перетворилася 
із органу стеження за проживаючими в Росії іноземцями в орган 
боротьби з масовими селянськими рухами, інстанцію, яка відслід-
ковувала різні суспільні рухи та настрої, що панували в середовищі 
політичної еліти етнічних меншин134. Після вибуху в Зимовому 
палаці 5 лютого 1880 р. було опубліковано Указ від 12 лютого того 
ж року про створення «Верховної розпорядчої комісії по охороні 
державного порядку і громадського спокою» на чолі з генералом 
М. Лоріс-Меліковим. Після ліквідації Третього відділення всі 
справи, що стосувалися «охорони держави і громадського спокою» 
були зосереджені у Міністерстві внутрішніх справ135. 

Згідно з декларованими у 60 – 70-х рр. ХІХ ст. реформами 
Сенат перетворювався у касаційний орган, усі справи про державні 
злочини розглядалися в судових палатах і Верховному кримі-
нальному суді. У 1872 р. у складі цієї інституції створено Особливу 
присутність для справ «про державні злочини і протизаконні 
співтовариства» – вищий орган у політичних справах. Крім першо-
присутніх і п’ятьох сенаторів, до Особливої присутності входили 
призначені царем так звані станові представники – по одному гу-
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бернський і повітовий предводителі дворянства, губернський місь-
кий голова і волосний старшина Петербурзької губернії 136. 

Церковно-релігійна сфера перебувала у підпорядкуванні 
Святішого Синоду. На відміну від низки центральних інституцій 
державної влади, реформи 1860 – 1870-х рр. не змінили його компе-
тенцію – Синод зумів зберегти існуючі повноваження та апарат. Він 
продовжував виконувати функції міністерства. Його основна мета 
полягала у посиленні ідеологічного впливу церкви на суспільство. 
У 1888 р. у складі Синоду заснували Раду по церковно-пара-
фіяльних школах – орган нагляду за цими навчальними закладами і 
управління ними 137.  

Освітні аспекти культурно-просвітницької діяльності етніч-
них меншин і надалі перебували у віданні Міністерства народної 
освіти. Спеціальним рескриптом царя від 13 травня 1866 р. на 
міністра народної освіти покладалися обов’язки «охорони релігії та 
існуючого ладу». На тлі модернізації державного апарату міністер-
ство також не уникло косметичної модифікації структурних під-
розділів: у 1884 р. при Вченій раді міністерства створено від-
ділення з технічної і професійної освіти; в 1893 р. – окреме від-
ділення департаменту із управління промисловими училищами; у 
1900 р. – відділ департаменту із жіночої професійної освіти.  

Реформи 60-х рр. ХІХ ст. зменшили вплив попечителів нав-
чальних округів на управління навчальними закладами (особливо 
університетами). Університетський статут 18 червня 1863 р. посла-
бив бюрократичний нагляд за цими навчальними закладами. Однак 
наступного року новим статутом відмінили університетську автономію 
професорської колегії, ректорів, деканів і професорів надалі призначало 
міністерство. Попечителі знову отримали повний контроль над універ-
ситетським життя, їм підпорядковувалися інспектори, які стежили за 
поведінкою студентів138.  

Розбудова мережі навчальних закладів змушувала владу по-
силювати контроль за їх діяльністю. Законом від 14 липня 1864 р. 
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створено губернські, повітові і навіть міські училищні ради. Вони 
складалися з чиновників, представників духовенства і земських ор-
ганів, які управляли початковими навчальними закладами та зай-
малися узгодженням діяльності різних відомств у сфері народної ос-
віти139. 26 травня 1869 р. уряд ввів посаду інспектора народних учи-
лищ, який повинен був наглядати за навчальною і виховною роботою 
у початкових училищах і політичною благонадійністю викладацького 
складу. Більше того, інспекторам доручався підбір народних вчителів. 
Черговим законом 25 травня 1874 р. на училищні ради покладався 
обов’язок турбуватися «про задоволення потреб населення у по-
чатковій освіті» і «про потрібний її моральний напрям». Цим же зако-
ном вводилася посада директора народних училищ 140. 

На місцевому рівні основні принципи етнічної політики ім-
перії й надалі втілювали в життя «господарі губерній» – генерал-
губернатори і губернатори. На початку ХХ ст. у Росії існувало 78 
губерній, 18 областей, 4 градоначальства, 10 генерал-губерна-
торств (Московське і 9 – на околицях імперії). У період реформ 
компетенція губернаторів дещо звузилася. Зокрема, вони втратили 
право «ревізії», судових справ, в їх підпорядкування не попала 
низка владних установ, створених у 1880-х рр. (губернські акцизні 
управління тощо). «Тож Російська імперія до маніфесту 17 жовтня 
1905 р. являла собою необмежену монархію, – підсумовували 
автори багатотомної праці «Історія державної служби в Україні», – 
в якій імператор зосереджував у своїх руках законодавчу, ви-
конавчу й судову гілки влади, а також військову, фінансову та 
релігійну справи. Лише двох вимог мав дотримуватися монарх: 
сповідувати православ’я та, запроваджених ще Павлом І, законів 
про успадкування престолу. Згідно з ними, імператорська родина 
набула статусу найголовнішої владної інституції, яка центрувала 
всю державну владу» 141. 

                                                 
139 Борисенко В. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні у 

60 – 90-і ХІХ ст. – Київ, 1980; Неманов Л. Право запросов в третьей Думе // 
Право. – 1910. – № 1. 

140 Копитін Р. Гуманістична тенденція вітчизняної освіти в законодавчих актах 
другої половини ХІХ ст. // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – № 15 (226). – Ч. ІІ. – 
2011. – С. 306–307. 

141 Історія державної служби в Україні / Керівник авторського колективу 
С.В. Кульчицький. – Т. 1. – Київ, 2009. – С. 283. 
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Перша російська революція стала відправною точкою відліку 
п’ятого періоду (1905 – 1914 рр.) етнічної політики російського 
самодержавства. 17 жовтня 1905 р. Микола ІІ підписав маніфест 
про вдосконалення державного порядку, в якому обіцяв запрова-
дити свободу слова, преси, недоторканності особи, совісті, свободу 
зборів і об’єднань, виборність Державної Думи як законодавчої 
установи 142. У підготовлених «Основних державних законах» під-
тверджено недоторканність царя, його право затверджувати за-
кони, бути головнокомандувачем армії та флоту. Наголошено, що 
«новий закон не може ввійти в дію без схвалення Державної ради і 
Державної Думи та без затвердження імператора»143. Законопроекти 
не прийняті обома палатами, вважалися відхиленими144. Законо-
проекти, відхилені однією з палат, могли повторно виноситися на роз-
гляд, але тільки з дозволу царя. Якщо «надзвичайні обставини викли-
катимуть необхідність», обговорення законопроектів проводилося у 
Раді Міністрів, після чого затверджувалися імператором, набуваючи, 
таким чином, форми указів 145.  

«Установлення Державної Думи» від 20 лютого 1906 р. 
встановлювало п’ятирічний термін діяльності цього вищого 
законодавчого органу держави 146. Однак Дума тільки формально 
виконувала функції законодавчого органу: упродовж 72 днів 
діяльності І Державної Думи Микола ІІ затвердив 222 законодавчі 
акти, з яких тільки один розглядався у Державній Думі і Державній 
раді і був ними схвалений. За 102 дні роботи ІІ Державної Думи 
цар затвердив 390 законів, із яких тільки два обговорювалися і 
були схвалені Державною радою. 

Революція змушувала російське самодержавство реформувати 
структуру та повноваження Державної ради. Підготовкою реформи 

                                                 
142 Российское законодательсьво Х–ХХ вв. У 9 т.: Т.9 Законодательство пе-

риода расцвета абсолютизма / Отв. ред. О.И. Чистяков. – М., 1994. – С. 41.  
143 Неманов Л. Право запросов в третьей Думе // Право. – 1910. – № 1. – С. 14–20. 
144 Зінченко О. Устрій Державної Ради Російської імперії 1906 – 1916 рр. // 

Збірник наукових праць ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія «Історія та географія». – 
Харків, 2004. – Вип. 17. – С 36–41. 

145 Дякин В. Самодержавие, буржуазия и дворянство 1907 – 1911 гг. – 
Ленинград, 1978. 

146 Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801 – 1917 гг. – 
СПб., 2000. – Т. 1. – С. 179. 
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займалася Особлива комісія (працювала в 1905 – на початку 1906 р.) і 
Чиновницька нарада (лютий 1906 р.). Після початку революції від-
новила свою роботу Рада міністрів. 19 жовтня 1905 р. було зат-
верджено закон «Про заходи по зміцненню єдності і діяльності мі-
ністерств і головних управлінь», згідно з яким Рада міністрів перетво-
рювалася в постійно діючу вищу урядову установу147.  

Зауважимо, що Правобережна Україна, з-поміж інших ре-
гіонів імперії, найдовше обходилася без виборних місцевих ор-
ганів влади – земств. Тільки з 1911 р. на Правобережжі почали 
запроваджувати ці установи 148. Це пояснюється специфікою етно-
політики Російської імперії у цьому регіоні – російське само-
державство побоювалося напливу у земські установи поляків, що, 
на думку С.-Петербургу, загрожувало поширенням серед місце-
вого населення сепаратистських ідей. 

Таким чином, упродовж ХІХ – початку ХХ ст. у Російській 
імперії не існувало єдиної інституції, яка відповідала б за етнічну 
політику держави. Основоположні вектори етнополітики формував 
особисто імператор та його найближче оточення. Етнополітичний 
простір регіону перебував під контролем центральних органів влади 
Російської імперії, які сприяли/дисгармоніювали налагодженню 
міжнаціональних відносин, визначали повноваження місцевих ор-
ганів влади у всіх сферах суспільно-політичного і соціально-еко-
номічного, національно-культурного життя регіону.  

Упродовж досліджуваного періоду окремі складові етно-
політики розпорошилися між численними адміністративно-полі-
цейськими, фінансовими, господарськими та культурно-освітніми 
інституціями. Незважаючи на відсутність єдиної інституції, яка 
відповідала б за етнонаціональні відносини, про що говорилося 
вище, все ж таки упродовж ХІХ ст. створено декілька «адресних» 
центральних органів влади, які вирішували конкретні проблеми: 
поселяли іноземних колоністів, опікувалися освітою євреїв, від-

                                                 
147 Зінченко О. Право запиту Державної ради Російської імперії 1906 – 

1916 рр. // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – 2004. – № 51. – 
июль. – С. 102–104. 

148 Положение о губернских и уездных земских учреждениях / Главное 
управления по делам местного хозяйства Министерства Внутренних Дел. – Офиц. 
изд. – СПб., 1911. 
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повідали за «декласацію польської шляхти» тощо. Місцеві органи 
влади намагалися подолати протистояння етнонаціональних еліт і 
сепаратизм в їх середовищі, підривати економічний потенціал 
польської шляхти, активно впроваджували заходи, які б сприяли 
інкорпорації краю до складу Російської імперії. Закономірно, що 
серед місцевих чиновників значними повноваженнями були на-
ділені генерал-губернатори та губернатори. Власне «господарі 
губерній» безпосередньо відповідали перед центром за «спокій та 
тишу» у регіоні. 
 
 

Микола Рябчук 
 

ЯКА МОВНА ПОЛІТИКА НАМ ПОТРІБНА? 
 
Кожна держава здійснює певну мовну політику, навіть якщо 

вона формально не озвучує засад такої політики і не ретранслює їх 
у відповідні правові акти, державні програми і заходи, або й 
узагалі – як, наприклад, Сполучені Штати Америки протягом 
майже цілого минулого століття – офіційно сповідує політику не-
втручання (laissez-faire) у мовні процеси. Річ у тім, що мовна по-
літика в широкому розумінні означає не лише систему заходів, 
спрямованих на підтримку однієї (чи кількох) мов і, відповідно, не-
підтримку, марґіналізацію, а подеколи й пряму заборону інших. 
Мовна політика означає також вибір того чи того стандарту націо-
нальної мови (чи мов), вдосконалення правопису, укладання слов-
ників, обговорення й запровадження нових термінів, вивчення й 
використання іноземних мов, переклад художньої й науково-тех-
нічної літератури, правової документації тощо. Зрозуміло, що під 
цим оглядом навіть моноетнічні та одномовні країни, які загалом у 
сучасному світі є рідкістю, теж здійснюють певну мовну політику – 
незалежно від того, чи називають вони свою відповідну діяльність 
(або й бездіяльність) «політикою».  

Те, що бездіяльність держави у мовній галузі є також певним 
різновидом політики, можна зрозуміти за аналогією до подібного 
невтручання у галузі економіки, де ця політика, власне, й отримала 
назву laissez-faire («роби-як-знаєш»). На практиці laissez-faire 
означає консервацію наявного статусу-кво, тобто збереження істо-
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ричної переваги або й домінування одних гравців над іншими і 
фактичного упривілеювання сильніших учасників, із кращими 
стартовими умовами. По суті, така політика моделює дарвінський 
«закон джунґлів», властивий радше тваринному, ніж людському 
світові. Саме через антигуманність і несправедливість такої сис-
теми більшість розвинених ліберально-демократичних країн (зок-
рема й Сполучені Штати) давно вже відмовилися від «дикого капі-
талізму» у чистому вигляді, доповнивши (чи, радше, обмеживши) 
політику laissez-faire цілою системою реґуляторів, що, власне, й за-
безпечують справне функціонування «держави загального добро-
буту» (welfare state), себто того, що в нас називають «системою 
соціального захисту». 

Предметом реґулювання у розвинених демократіях є не лише 
соціально-економічна, а й гуманітарна сфера, що охоплює, зокрема, 
міжетнічні відносини, освіту, культуру, мовну, ґендерну, імміґра-
ційну політику тощо. (Інша річ, що в багатьох країнах чимало проб-
лем вирішується не на центральному/федеральному, а на місцевому 
рівні – на рівні штатів у США, кантонів у Швейцарії і т.д.). Потреба 
такого реґулювання випливає, з одного боку, з потреби забезпе-
чити рівні права й можливості для своїх громадян, зокрема й у 
мовно-культурній сфері, а з іншого боку – з потреби забезпечити 
ефективне функціонування держави, що передбачає, зокрема, 
певний мовний режим роботи державних органів, запобігання 
суспільним конфліктам, формування громадянських чеснот (по-
чуття патріотизму, суспільної єдності, згуртованості, солідар-
ності, взаємодовіри) тощо.  

Задоволення всіх цих потреб, хоча й відповідає стратегічним 
інтересам усіх громадян, проте на тактичному рівні, себто на рівні 
конкретних програм і заходів, породжує неминучі тертя, супереч-
ності і непорозуміння. Навіть суто позитивні дії, спрямовані на 
підтримку певних – історично чи соціально упосліджених, марґіна-
лізованих та дискримінованих груп, досить часто сприймяються 
іншими групами не як виправлення історичних несправедливостей 
та утвердження реальної (а не лише формальної) рівності, а – як 
незаслужене упривілеювання «інших» та дискримінацію «нас». 
Тому всяка політика у ліберально-демократичних суспільствах, 
зокрема й мовна, – це постійне узгодження інтересів різних груп, 
досягнення компромісів та вирішення конфліктів, що здебільшого 
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є лиш частковим утіленням засадничого конфлікту всякої лібе-
ральної демократії – конфлікту між її демократичним началом (во-
ля більшості) та ліберальним (права меншості).  

Цей постійний конфлікт інтересів і постійна потреба ці ін-
тереси узгоджувати аж ніяк не є виявом слабкості ліберальної де-
мократії, скоріш навпаки – джерелом її сили й запорукою динаміч-
ного розвитку. Конфлікт інтересів у розвинених демократіях не 
спричиняє, як правило, глибоких криз і протистоянь, оскільки іс-
нують чіткі, добре налагоджені механізми вирішення цих конф-
ліктів, зокрема – незалежне судівництво та ефективне законодав-
ство, але також загальна правова й політична культура, котра пе-
редбачає сумлінне виконання усіма громадянами навіть тих за 
конів і правил, котрі їм, буває, не до вподоби.  

Зрозуміло, що нічого цього нема в Україні, котру цілком 
слушно зараховують до НЕ-ліберальних демократій149. А тому й 
здійснення будь-якої політики, зокрема мовної, істотно усклад-
нюється тут неефективністю інституцій (насамперед судових, але 
також освітніх, культурних та інших), правовим нігілізмом біль-
шості громадян (включно з найвищими посадовцями) та загальним 
нерозумінням важливості ліберального компоненту в демократич-
ному устрої – без якого будь-яка демократія набуває карикатурних 
або й відверто зловісних рис150. З іншого боку, однак, усе це не 
заперечує потреби вироблення і здійснення певної мовної політики 
в Україні. Йдеться лише про доцільність, ба необхідність додат-
кових обґрунтувань, роз’яснень та суспільної мобілізації на під-
тримку такої політики. 

Насамперед слід усвідомити об’єктивні і загалом неуник-
ненні суперечності у цій галузі, що з ними стикається не лише Ук-
раїна, а й практично кожна держава. Одна з них, можливо, найго-
ловніша, – це окреслена вище суперечність між забезпеченням 
державної ефективності та стабільності (що, за великим рахунком, 
вимагає мовної уніфікації інституцій та мовно-культурної гомоге-
                                                 

149 Zakaria F. The Rise of Illiberal Democracy // Foreign Affairs. – 1997. – Vol.76, 
No.11. – P. 22–42. Diamond L. Thinking about Hybrid Regimes // Journal of Democracy. – 
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Ukraine and Russia. – 2007. – Cambridge: Fifth Annual Stasiuk Lecture, 23 February. 
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Design. Armonk NY: M.E. Sharpe, 2007. – 300 p. 
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нізації суспільства) і – забезпеченням мовно-культурних прав гро-
мадян (що, в ідеалі, означає можливість для кожного отримувати 
освітні, культурні, інформаційні, адмінстративні та будь-які інші 
послуги від державних і недержавних інституцій своєю мовою). У 
ліберальних демократіях ця суперечність вирішується (частково, 
звісно, бо ж повністю її вирішити неможливо) тим, що, з одного 
боку, держава відмовляється від намагань геть усе гомогенізувати 
й уніфікувати, натомість суспільство відмовляється від вимог за-
безпечити геть усі мовно-культурні права геть для кожного. 
Масштаби цих взаємних відмов, тобто міра досягнутого компро-
місу є різними для різних країн і залежать від багатьох чинників: 
історичних традицій, етнічного та мовно-культурного складу, адмі-
ністративних та інших поділів, інституційних, фінансових та інших 
ресурсів, міжнародного контексту тощо.  

У найзагальніших рисах, однак, ці компроміси передба-
чають наступне.  

Держава й суспільство погоджуються, що забезпечити аб-
солютно всі мовно-культурні права абсолютно для кожного не-
можливо. По-перше, є надто малі мовні групи, яким держава може 
надати освітні чи адміністративні послуги їхньою мовою хіба що у 
межах їхнього населеного пункту (приблизно те саме стосується й 
чисельніших, але надто розпорошених мовних груп, які можуть 
претендувати хіба що на свою періодику). По-друге, є новочасні 
імміґрантські спільноти, які у більшості країн світу не зарахову-
ються до «традиційних меншин» і відтак не є об’єктом системної 
державної мовно-культурної підтримки. Вважається, що новочасні 
трудові імміґранти роблять свідомий вибір на користь нової бать-
ківщини, а отже, й на користь добровільної асиміляції в її мову й 
культуру. І, по-третє, є мовно-етнічні групи, які історично зазна-
вали більшої за інших дискримінації, а тому потребують сьогодні 
більшої за інших уваги й підтримки. А також – є групи, котрі 
зосереджені виключно на даній території, тобто не мають «мовних 
батьківщин» в інших державах, і тому збереження їхніх традицій-
них мов і культур (як, наприклад, кримськотатарської та караїм-
ської в Україні) є особливо важливим. 

Ця важливість, зазначимо, випливає з сучасного розуміння 
мови як певного світобачення, певного цілісного сприйняття та 
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інтерпретації довколишнього світу, а не лише як системи знаків, на 
кшталт математичних, придатних до простої комунікації. Відкриття 
світоглядних і світотворчих якостей мови, зроблене ще у ХІХ сто-
літтi Александром фон Гумбольдтом та Олександром Потебнею і 
блискуче проілюстроване згодом на численних прикладах з різних 
мов американцями Едвардом Сепіром та Бенджаміном Ворфом, 
проклало, зокрема, шлях до «екологічного» розуміння кожної мови 
як світового багатства, як додаткового засобу людського мислення й 
відчування. Таким чином, визнається, що втрата кожної мови є 
втратою певного інструментарію, певних можливостей бачення та 
пізнання світу, інтелектуальним та емоційним збідненням цілого 
людства. Збереження мов, відповідно до цього погляду, є завданням 
не менш, ба навіть більш важливим, ніж збереження розмаїття у 
рослинному чи тваринному світі, що передбачає, зокрема, спеціальну 
протекцію особливо загрожених видів. 

Підтримка меншинних, себто малих і загрожених («мінори-
тарних», як їх окреслює Європейська хартія) мов здійснюється у 
різних країнах по-різному, головним чином – на реґіональмому 
рівні, тимчасом як на загальнонаціональному рівні утверджується, 
як правило, одна, подеколи дві мови, – що теж є частиною компро-
місу між державою і суспільством, – компромісу, зумовленого пот-
ребами адміністративної ефективності, символічної репрезентатив-
ності, комунікативної зручності та фінансової доцільності.  

В Україні більшість дискусій точиться щодо статусу росій-
ської мови, а точніше – співвідношення й співіснування ук-
раїнської та російської мов на загальнонаціональному та реґіональ-
ному рівні. Це, звісно, не означає, що з іншими – справді меншин-
ними, себто «міноритарними» мовами немає проблем (хоч би тому, 
що українська держава занадто бідна й інституційно слабка, аби 
надавати їм належну підтримку). Просто всі інші меншини, на 
відміну від російської, не сприймають свого нового статусу в 
незалежній Україні як пониження (і приниження), оскільки в СРСР 
вони теж були меншинами, причому з правами й можливостями іс-
тотно меншими, ніж тепер. Ці меншини, крім того, не зазнають по-
тужної антиукраїнської аґітації, під’юджувань та провокацій з-за кор-
дону, з боку своїх «мовних батьківщин». А головне – кількісно вони 
справді є неспівмірними з меншиною російською, котра небезпід-
ставно вбачає в своїй чисельності (але ще більше – у своєму 
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традиційно домінантному, імперському статусі) арґумент на користь 
офіційної леґалізації російської мови не як «меншинної», а як за-
гальнонаціональної («другої державної») чи принаймні як «офіційної 
реґіональної» у південно-східних облястях. 

При цьому – знову ж таки небезпідставно – вони поклика-
ються на досвід західних демократій, зокрема тих, де офіційна дво-
мовність (як у Канаді, Бельгії чи Фінляндії) або й багатомовність 
(як у Швейцарії) узаконені на загальнонаціональному рівні. Їхні 
опоненти з українського (україномовного) боку заперечують – і 
теж небезпідставно, – що таке узаконення «другої офіційної» в ук-
раїнських специфічних (постколоніальних) умовах призведе до 
подальшої марґіналізації «першої офіційної», себто української 
мови та її носіїв, – приблизно так, як це вже було за умов фіктивної 
«двомовності» в УРСР і як це відбувається сьогодні із повсюдно 
зневаженою і дискримінованою білоруською мовою у формально 
начебто «двомовній» та «незалежній» Білорусі. Іншими словами, 
українці побоюються, що офіційна двомовність закріпить де-юре 
домінантний статус російської, який вона зберегла де-факто у біль-
шості сфер суспільного життя (спорт, поп-культура, бізнес, сфера 
обслуговування) пост-совєтської України.  

При цьому, однак, ані захисники української не з’ясовують 
належним чином тої «специфіки», яка неминуче, на їхню думку, 
перетворить «офіційну двомовність» в Україні у лицемірну версію 
совєтської одномовності; ані оборонці російської не пояснюють, 
які саме механізми слід би Україні запозичити у Фінляндії, Бельгії, 
Швейцарії чи Канади, аби наша «двомовність» була схожа на їхню, 
а не на совєтську чи сьогоднішню «білоруську». Саме тому з’ясу-
ванню цих двох специфік та механізмів і буде присвячено другу 
частину пропонованої статті. 

У найзагальніших рисах українську мовно-культурну спе-
цифіку можно окреслити як постколоніальну. Колонізація України 
Російською, а згодом Совєтською імперією відбувалася протягом 
кількох століть і її наслідки є, зрозуміло, відчутнішими там, де 
вона була тривалішою (як на Ліво- та Правобережжі), а надто там, 
де опір автохтонної мовно-культурної традиції виявився мінімаль-
ним з огляду на її недостатню тяглість та слабку закоріненість (як 
на Півдні та Сході), а також з огляду на те, що традиційні адмі-
ністративні та поліційні репресії проти українського руху допов-
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нювалися особливо інтенсивним переселенням людності з глибинної 
Росії. Як наслідок, чисельність росіян на території України виросла 
практично від нуля (у XVII–XVIII столітті) до 8% за переписом 1926 
року і 22% за переписом 1989. Місто Київ, за даними авторитетного 
французького дослідника Даніеля Бовуа, зробився переважно ро-
сійськомовним допіру у 1830-х роках, після поразки польського пов-
стання й запровадження імперією низки цілеспрямованих русифіка-
ційних заходів. Західноукраїнські міста, котрі до їхньої окупації 
Совєтською армією в 1939 році практично не мали російського 
населення, зробились у 1950-х роках на четвертину або й третину 
(як Львів, Чернівці, Мукачеве) етнічно російськими. 

Політичне й економічне поневолення України (в тому сенсі, що 
всі більш-менш важливі рішення приймалися виключно в імперсь-
кому центрі і всі ресурси зосереджувались і розподілялися саме там) 
доповнювалося специфічною демографічною політикою – пересе-
ленням колоністів в Україну та виселенням автохтонів до Сибіру і 
Казахстану, або й масовим винищенням аборигенів голодом. Бо-
ротьба з українською мовою та культурою здійснювалася або шляхом 
прямих заборон, як у Російській імперії, або ж витонченішими ме-
тодами, які передбачали толерування і навіть «підтримку» української 
«соціалістичної» культури – як провінційного і безнадійно вбогого 
варіанта культури совєтської, й водночас – рішучу боротьбу з куль-
турою повноцінною й самобутньою, що незмінно кваліфікувалась як 
культура «буржуазно-націоналістична».  

Російський колоніалізм в Україні, зрозуміло, істотно від-
різнявся від класичних «заморських» колоніалізмів – насамперед 
тим, що не дискримінував українців за расовою ознакою (оскільки 
расово українці не відрізняються від росіян), ані навіть не дискри-
мінував їх за ознакою етнічною (оскільки взагалі не вважав їх 
окремим етносом). Дискримінація й навіть репресії поширювалися 
лише на тих українців, котрі ту свою етнічну (зокрема, мовно-
культурну) окремішність наголошували й обстоювали, тобто не 
приймали офіційно відведеної їм ролі малоросів (реґіональний 
варіант росіян) чи «совєтських українців» (ідеологізований варіант 
тих-таки малоросів).  

Наслідки такого внутрішнього колоніалізму досить докладно 
описав понад тридцять років тому англійський історик Майкл 
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Гехтер у свої знаменитій книзі про «кельтські околиці» Бри-
танської імперії: 

1. Характерною рисою імперської експансії є упослідження 
автохтонних культур периферійних груп. 

 2. Одним із наслідків такого упослідження є ослаблення волі 
та здатності автохтонів опиратися колоніальному режимові.  

3. Політична інкорпорація вирішальним чином впливає на 
поступ англізації, котра здійснюється не лише через урядові дек-
рети, але й через добровільну асиміляцію периферійних еліт151. 

Колоніальна спадщина, отже, визначає специфіку мовно-
культурної ситуації в Україні таким чином: 

По-перше, тривалі й систематичні, прямі й непрямі утиски 
українських мови й культури істотно ослабили їхні ресурси, їхню 
суспільну функціональність, а відтак і конкурентність стосовно 
панівних російських мови й культури, котрі подібних всебічних і 
радикальних утисків не зазнавали. 

По-друге, політика русифікації як елемент колоніалізму не 
лише зробила більшість українців двомовними, а й перетворила 
багатьох із них на російсько-одномовних – насамперед у середо-
вищах більш урбанізованих, а отже, як правило, освіченіших, 
економічно заможніших та культурно розвиненіших. Все це іс-
тотно розширює ринок для російськомовного культурного про-
дукту і водночас звужує для україномовного. Існування потужного 
російськомовного ринку в сусідній Росії ще дужче цю диспро-
порцію поглиблює – як за рахунок вільного перетікання російських 
продуктів на ринок український, так і за рахунок їхньої нижчої вар-
тості, ширшого асортименту, більшої рекламної «розкрученості», а 
також глибокої суспільної упередженості щодо гіпотетичної «кра-
щості» і «первинності» російського продукту, порівняно з пере-
важно незнаним, але апріорі «гіршим» продуктом українським. 

Ця масова упередженість є, власне, третьою і найголовнішою 
прикметою колоніальної спадщини в Україні. З одного боку, вона 
відбиває загальне, властиве усім колоністам/колонізаторам зневаж-
ливе ставлення до тубільців, до їхньої мови й культури, визнаних ап-
ріопрі меншовартісними, придатними лише для фольклору та/або 
                                                 

151 Hechter М. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National 
Development, 1536–1966. – London: Routledge, 1975. – P. 78. 
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перекривляння-висміювання тих-таки тубільців. А з іншого боку, 
вона відбиває так звану інтерналізацію, тобто прийняття і 
засвоєння колонізаторської точки зору самими колонізованими, – 
насамперед тими, котрі намагаються асимілюватися в мову й 
культуру колонізаторів, але також великою мірою й тими, котрі 
зберігають свою автохтонну мову, проте підсвідомо починають 
дивитись на себе очима колонізаторів, тобто проектують самі на 
себе їхню зневагу і починають поводитись відповідно до очікувань 
панівної групи:152 розмовляють, наприклад, на публіці виключно 
мовою колонізаторів, аби не наражатися зі своєю тубільною мовою 
на їхні глузливо-поблажливі посмішки чи вдаване нерозуміння. 

Без усвідомлення цього третього, найважливішого елементу 
колоніальної спадщини незрозумілою залишається причина збе-
реження колоніальної ситуації в унезалежненій начебто Україні – 
попри тривалу відсутність поліційних репресій та адміністра-
тивних утисків, а навіть попри певну державну підтримку україн-
ської мови в шкільництві, адміністрації та закладах культури. 
Більше за те, без належного з’ясування цього елементу в Україні 
не лише гіпотетична «офіційна двомовність» справді неминуче 
буде совєтсько-білоруською, не європейською, а й офіційна (ук-
раїнська начебто) одномовність буде не набагато ефективнішою у 
плані сподіваного відродження української мови й культури та 
практичного забезпечення мовних прав україномовних громадян 
бодай на рівні з громадянами російськомовними. Державна під-
тримка української освіти чи (гіпотетична поки що) підтримка 
національного культурного продукту здатна, звісно, зменшити або 
й усунути деякі фактичні диспропорції між двома основними 
мовно-культурними групами, проте не здатна змінити найголов-
нішого – домінантного суспільного дискурсу, який через безліч 
дискурсивних каналів, на різних рівнях, у безлічі форм і формул 
санкціонує російськомовність як норму і водночас марґіналізує 
україномовність як девіацію (як реґіональне дивацтво, «націона-
лістичну» обсесію чи, у випадку політиків, суто кон’юнктурне 
вдавання, яке теж не варто сприймати всерйоз)153. 
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Мова, як переконливо показали ще півстоліття тому французькі 
постструктуралісти, є не лише нейтральним (начебто) засобом кому-
нікації, а й надзвичайно важливим інструментом здійснення влади, 
накинення волі, утвердження домінування (чи, навпаки, в опози-
ційних контрдискурсах – засобом спротиву). Всяке мовлення (чи, по-
французькому, дискурс) закорінене у наявних владних стосунках, 
прямим і непрямим чином їх відбиває й підтримує, спираючись на 
відповідні суспільні інституції. Дискурс як певна суспільна практика є 
завжди конвенційним, себто прив’язаним до певної традиції, до пев-
них риторичних прийомів, формул, образів, прямих і прихованих по-
силань, натяків, до певного контексту й підтексту – як словесно-об-
разного, так і речево-подієвого; словом, це не одноразовий і, звісно ж, 
не індивідуальний акт, а певний процес, розгорнутий у просторі й 
часі, в текстовій і суспільній реальності, зі своїми законами, своєю 
інерцією і, сказати б, енергетикою. 

Головний висновок, який виснували для себе з усіх цих 
теорій дослідники постколоніалізму, полягає у тому, що всякий 
публічний дискурс не лише відбиває реальність і не просто впли-
ває на неї й на наше до неї ставлення, а й замінює її, «репрезентує», 
творить, стає сам своєрідною парареальністю, набагато реальні-
шою (в уяві реципієнтів), переконливішою і впливовішою, ніж уся 
та реальність, яку він нібито описує. В Україні панівний дискурс 
визначається панівною групою – постсовєтською олігархією, котра 
володіє майже всіма виробничими та фінансовими ресурсами, 
основними мас-медіями та більшістю кишенькових політиків і 
адміністраторів на всіх рівнях. Практично уся ця «еліта» має 
совєтську (партійно-комсомольско-каґебешну) генеалогію і відтак 
в основному своєму загалі є совєтськомовною і совєтськокультур-
ною, себто практикує у повсякденні спрощений варіант російської 
мови (креольський «піджін») і такий самий спрощений варіант 
російської культури (що можна приблизно порівняти з експортним 
варіантом американської культури для третього світу). Найголов-
ніша дискурсивна стратегія цієї групи – представлення наявної 
ситуації (у тому числі мовно-культурної) як «нормальної» та, відпо-
відно, нейтралізація альтернативних поглядів – через їхнє замовчу-
вання, а ще більше – осмішування, перекручування та виштовхування 
до сфери обсесії й божевілля («национальной озабоченности»). 
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Одне слово, постколоніальна специфіка в Україні визначається 
соціально-економічним домінуванням «креольської» олігархії, котра 
обґрунтовує і підтримує це домінування відповідними дискурсами 
(зокрема, й у мовно-культурній сфері), наголошуючи «нормальність» 
постколоніального статсусу-кво й ефективно дискредитуючи контр-
дискурсивні спроби тубільців ту ненормальну для них «нор-
мальність» проблематизувати й деконструювати. 

Цілком очевидно, що гасло офіційної двомовності (чи двох дер-
жавних мов) у цьому контексті є спробою юридично закріпити пост-
колоніальну «нормальність» (фактичне домінування російської мови і 
російськомовної олігархії) та законодавчо унеможливити її інститу-
ційну ревізію. Прикметно, що жоден поборник двомовності в Україні, 
навіть із-поміж найщиріших лібералів, не завдає собі клопоту пояс-
нити стурбованим («национально озабоченным») українцям механізм 
недопущення на наших теренах білоруського (чи совєтського) сце-
нарію функціонування двох формально нібито рівноправних мов, 
одна з яких (і то легко вгадати яка) неодмінно виявляється на прак-
тиці набагато «рівнішою». Без такого механізму (і відповідних пояс-
нень) покликання на досвід двомовності в деяких західних демок-
ратіях є у кращому разі безвідповідальним, у гіршому – лицемірним. 
(Те саме стосується й посилань на Європейську хартію міноритарних 
мов, похапцем схвалену 2004 року кучмівською парламентською 
більшістю в неадекватному перекладі і з украй сумнівними по-
дальшими інтерпретаціями). 

Судячи з усього, поборники офіційної двомовності в Україні 
(як, утім, і її супротивники) не мають насправді уявлення про 
режим двомовності у деяких західних демократіях, бо коли б мали, 
то ані одні не наполягали б так завзято на його запровадженні, ані 
другі так завзято цьому б не опиралися. Втім, можна припустити, 
що навіть ті, котрі знають деякі ключові особливості функціону-
вання двомовності в західних демократіях, усвідомлюють, що в 
неліберальній, неправовій державі, якою є Україна, всі ці західні 
механізми не діятимуть, і тому будь-яке узаконення офіційного 
білінґвізму – хоч би в найбільш «європейській», ліберально-де-
мократичній версії – неминуче обернеться версією совєтською, як 
це, власне, й сподтерігаємо нині у Білорусі. Достоту як у давньому 
анекдоті про постсовєтську конверсію: хоч би який «європей-
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ський» виріб намагалися виготовити наші умільці, в результаті все 
одно виходить автомат Калашнікова.  

На жаль, дискусії про офіційну двомовність в Україні нага-
дують поки що суперечку глухих. Той самий термін означає для 
дискутантів цілком різні речі, а отже, й будь-який діалог, а тим 
більше порозуміння залишаються недосяжними. (Тут ідеться, зро-
зуміло, про дискутантів, котрі поділяють ліберально-демократичні 
цінності і котрі щиро бажають для України європейського май-
бутнього, а не повернення до совєтського минулого. Між усіма ін-
шими дискутантами порозуміння неможливе у принципі, оскільки 
їхні пріоритети й цінності засадничо несумісні).  

Виглядає, що арґументи захисників двомовності були б куди 
переконливішими, коли б вони з’ясували належним чином меха-
нізми функціонування двох офіційних мов у західних демократіях, 
зосередивши головну увагу на перешкодах (інституційних, пра-
вових, культурних, психологічних), які утруднюють або й унемож-
ливлюють запровадження таких механізмів в Україні. І навпаки, 
арґументи противників двомовності були б куди зрозумілішими, 
коли б спрямовувалися не проти двомовності як такої, а саме проти 
її лицемірної совєтської версії та проти чинників, котрі уне-
можливлюють на даний момент запровадження в Україні іншої, 
«білої й пухнастої» двомовності європейського зразка. Дискутанти у 
цьому разі мали б принаймні спільну тему для обговорення і спільне 
коло проблем, без розв’язання яких і двомовність, і одномовність в 
Україні залишатимуться однаково совєтськими. Ідеться насамперед 
про тотальний правовий нігілізм, дисфункціональність усіх інсти-
туцій (зокрема, судівництва), високий рівень нетолернатності та 
ксенофобії, у тому числі – помітну українофобію (чи, скажімо так, 
упередженість до української мови, культури і, взагалі, до публічних 
проявів не-креольської українськості) в середовищі олігархічних 
«еліт» та переважно креольської постсовєтської бюрократії, а по-
части й у російськомовній спільності загалом. 

Посилання на досвід західних демократій у такому контексті 
може бути цілком доречним, але слід пам’ятати при цьому ряд 
речей. По-перше, цей досвід є досить різним і в деяких випадках 
доволі неліберальним. Так, одна з чільних західних демократій – 
Франція – не визнає юридично своїх мовно-етнічних меншин 
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(хоча декотрі з них, як, скажімо, бретонці чи баски, є давнішими 
жителями Франції від самих французів). Ця політика закорінена у 
традиціях Французької революції, котра скасувала станові та будь-
які інші привілеї й проголосила всіх громадян однаково рівними 
перед законом. З цього погляду, надання будь-яких додаткових 
прав національним меншинам (наприклад, державна підтримка ет-
нічних шкіл, публікацій тощо) вважається безпідставним і проти-
законним упривілеюванням однієї групи коштом усіх інших. При 
цьому, однак, іґнорується той, здавалося б, очевидний факт, що не-
визнання меншин і ненадання їм підтримки є, по суті, уприві-
леюванням найбільшої групи – франкомовної. Ліберальні кри-
тики, зокрема, нагадують, що двісті років тому з-поміж 25 міль-
йонів громадян Франції лише три мільйони (переважно в Пари-
жі та довколишньому реґіоні Іль-де-Франс) розмовляли «фран-
цузькою» мовою. І саме ці громадяни, їхня мова й культура, 
були упривілейовані Французькою революцією, тимчасом як усі 
інші меншини зазнавали брутальної асиміляції.154 Лише цього 
року французький парламент вніс певні зміни до конституції, які 
відкривають можливість ратифікації Європейської хартії міно-
ритарних мов, що її досі не затвердили лише дві країни – 
Франція і Туреччина.  

По-друге, слід зауважити, що навіть ті нечисленні країни, 
які декларують на загальнонаціональному рівні дві офіційні 
мови, на практиці реалізують двомовність лише у федеральних 
(загальнонаціональних) інституціях та в окремих, доволі обме-
жених реґіонах. Так, у Канаді, крім федерального уряду, режим 
двомовності послідовно реалізується лише у столиці Оттаві 
(розташованій на кордоні франкомовного Квебеку та англо-
мовної провінції Онтаріо), а також у невеличкій провінції Нью 
Брансвік на сході країни, із населенням менше мільйона155. Так 
само й у Бельгії офіційно двомовною є лише столиця країни 
Брюссель та загальнонаціональні органи влади. І фламандська 
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північ країни, і валлонський південь є офіційно одномовними156. 
У поїзді, котрий прямує, скажімо, із Брюґґе до Лілля, оголошення у 
фламандській частині країни звучать по-фламандськи, у місті 
Брюссель вони звучать обома мовами, а у валлонській частині – 
лише по-французьки. Держава, звісно, заохочує вивчення обох дер-
жавних мов своїми громадянами, проте мовою міжнаціонального 
спілкування найчастіше виявляється англійська, – з огляду як на її 
глобальну практичність, так і, ймовірно, символічну нейтральність 
щодо обох мовно-етнічних груп157. Що ж до Швейцарії, на яку 
часто посилаються промотори офіційної двомовності в Україні, то 
вона взагалі є країною практично одномовною. Кожен швейцар-
ський кантон – це, по суті, незалежна держава, що делеґує мінімум 
повноважень федеральному урядові (оборона, фінанси, міжнародна 
політика). Майже усі кантони, за кількома винятками, є одномов-
ними, тобто усі освітні, адмінстративні та інші державні послуги 
надаються там лише офіційною мовою цього кантону. Натомість у 
федеральних органах влади вся документація справді дублюється 
чотирма офіційними мовами і в кожному органі, в кожному його 
відділі, відкритому для публіки, мусить бути принаймні один 
співробітник, здатний спілкуватися з громадянином його мовою158. 

Ця остання вимога є, власне, третьою і найхарактернішою 
особливістю практикування офіційної двомовності (чи багато-
мовності) у західних демократіях. Саме тут криється її карди-
нальна відмінність від двомовності по-совєтськи: громадянин має 
право розмовляти з державою, з її представниками в органах влади 
своєю мовою, і обов’язок держслужбовця – від міністра до паспор-
тистки ЖЕКу – відповідати громадянинові його мовою, а не тією, 
якою самому чиновникові «зручніше». В демократичних державах 
«зручніше» має бути громадянинові, який утримує своїми 
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податками державну бюрократію, а не навпаки, як це заведено в 
авторитарних державах совєтського чи постсовєтського типу, де 
чиновники (і взагалі, сфера облуговування) навіть не думають 
достосовуватися до мовних преференцій своїх клієнтів.  

І тут, власне, виникає ключове запитання до всіх завзятих по-
борників офіційної двомовності в Україні: чи готові вони прийняти 
саме таку, «громадяноцентричну» концепцію білінґвізму, властиву 
західним демократіям, а чи їм ідеться про традиційно-совєтську 
«державоцентричну» модель, у якій кожен чиновник – від хамува-
тої паспортистки у ВВІРі до не менш хамуватих залізничних 
касирок і провідників накидають громадянинові свою мову (бо їм 
так «удобнее»), незалежно від того, якою мовою той громадянин 
до них звертається. Якщо йдеться про цю другу модель – модель 
узаконеної зневаги посадового хама до іншомовного (найчастіше – 
україномовного) громадянина, то дискутувати, власне, немає про 
що: жодне примирення між колонізаторами й колонізованими в 
рамках такої моделі неможливе. 

Якщо ж ідеться про першу, «європейську» модель, то для її 
запровадження принаймні у деяких реґіонах слід переконливо від-
повісти ще на кілька питань, а саме: 

Чи готові прихильники офіційного білінґвізму законодавчо 
підтримати жорстку вимогу до всіх держслужбовців – від най-
вищих посадовців до рядових міліціонерів, податкових інспекторів 
і, взагалі, всіх працівників, що спілкуються з публікою, себто з 
громадянами, – володіти обома офіційними мовами у належному 
обсязі і неухильно застосовувати будь-яку з них на бажання 
громадянина/клієнта? Чи готові вони запровадити систему мовної 
атестації й переатестації всіх службовців на предмет належного 
знання обох офіційних мов, і поставити прийняття такого праців-
ника на службу, його звільнення чи посадове підвищення або по-
ниження – залежно від атестації? Чи готові створити незалежні, 
авторитетні, компетентні і повноважні комісії, котрі би здійсню-
вали таку атестацію і постійний моніторинґ мовного режиму, 
розглядали ймовірні скарги громадян, накладали штрафні санкції 
на порушників тощо? Чи готові внести відповідні зміни не лише 
до мовного законодавства, а й до трудового, адміністративного, 
бюджетно-фінансового?  
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Усе це не риторичні запитання, а дуже конкретні й практичні 
речі, від яких вирішальною мірою залежить, як реалізовува-
тиметься цілий проект національної двомовності – по-європейськи 
чи по-совєтськи. Це також тест для всіх борців за офіційну дво-
мовність: чи їм справді йдеться про забезпечення прав російсько-
мовних громадян користуватися російською мовою у спілкуванні з 
державою, а чи, як небезпідставно вважають їхні опоненти, – всьо-
го лише про право цих громадян (тобто насамперед – креольської 
бюрократії) не вивчати й не користуватися мовою українською, – 
право, яке вони мали в рамках фальшивої совєтської «двомов-
ності» і яке воліли б собі юридично забезпечити і надалі. 

Знову ж таки, всім любителям покликатися на західний дос-
від, варто пояснити, що саме «громадяноцентричний» (а не «чи-
новникоцентричний») підхід забезпечується там цілою низкою 
реґламентних документів, інструкцій та правил, не кажучи вже про 
цілком інший, аніж в Україні, рівень правової свідомості, толе-
рантності, бюрократичного професіоналізму та інституційної ефек-
тивності. Документ «Про двомовну політику», прийнятий муніци-
палітетом міста Оттава 9 травня 2001 року, на двадцяти сторінках 
докладно розписує, як ця політика має здійснюватися, хто за що 
відповідає, хто що контролює, які ресурси використовуються, які 
санкції накладаються за неналежне виконання тощо159.  

Перший розділ (п. 1.11), зокрема, стверджує, що кожен 
відділ чи служба, які мають безпосередні контакти з публікою, 
мусять бути функціонально двомовними з тим, щоб могти на-
давати громадянам послуги обома офіційними мовами, залежно від 
бажання кожного конкретного громадянина, тобто залежно від того, 
якою мовою він звертається до службовця. При цьому наступний 
пункт зазначає, що обсяг і якість цих послуг мають бути однаковими 
і для англомовних, і для франкомовних клієнтів. Усі робочі мате-
ріали, пояснює п. 1.13, мають бути доступні клієнтам на вибір обома 
мовами. Моніторинґ процесу, процедури тестування та прийняття на 
службу, підвищення чи пониження в посаді, застосування інших 
санкцій чи стимулів докладно описуються в інших розділах, при-
чому поширюються не лише на білокомірцевих чиновників, а й усі 

                                                 
159 http://www.ottawa.ca/city_hall/french_services/bilingualismpolicy_en.html; 

http://www.ottawa.ca/residents/bylaw/a_z/bilingualism_en.html 
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служби, що контактують із громадянами – включно з муніци-
пальними транспортниками та пожежниками. 

Державне реґулювання в демократичних державах, як правило, 
не поширюється на приватний бізнес, хоча й тут його публічні репре-
зентації – мова реклам, упаковок товарів, інструкцій до їхнього вико-
ристання тощо – реґламентується жорсткими правилами. Порушення 
цих правил карається досить суворо: так, 2006 року американська 
компанія, котра не забезпечила свою філію у Франції франкомовним 
опрограмуванням, була оштрафована на 500 тисяч євро плюс 20 тисяч 
за кожен день подальшого зволікання.  

Мова спілкування працівників приватної сфери обслугову-
вання з клієнтами, як правило, не реґламентується державою, ос-
кільки вважається, що сфера приватного бізнесу і сама доволі чут-
ливо реаґує на мовні преференції своїх клієнтів. Власник крамниці 
чи ресторану у двомовній Оттаві чи, скажімо, Брюсселі, скоріш за 
все, звільнить з роботи продавця чи офіціанта, який не зуміє чи не 
захоче відповісти клієнтові його мовою. В Україні, однак, немає 
ані цивілізованого ринку, ані цивілізованої двомовності, а тому вся 
обслуга розмовляє з клієнтом здебільшого так, як їй самій «удоб-
нее», а не як зручніше клієнтові. Цю ситуацію можна порівняти до 
ситуації на півдні США в ХІХ – першій половині ХХ століття, 
коли, всупереч ринковій логіці та, здавалося б, інтересам приват-
ного бізнесу, власники багатьох крамниць, ресторанів чи приватно-
го транспорту відмовлялися обслуговувати негрів, хоча ті платили 
начебто ті самі гроші, що й білі. Традиційна расистська зневага до 
«чорних» виявлялася сильнішою від суто ринкового (цілком при-
родного, здавалося б) бажання здобути ще одного клієнта і додат-
ковий прибуток. Звичайно, свою роль тут відігравав і низький со-
ціально-економічний статус самих негрів: вони аж ніяк не були для 
білого бізнесу основними клієнтами – достоту як і в сьогоднішній 
Україні україномовні мешканці сіл і малих містечок («колхоз») аж 
ніяк не є основними клієнтиами для «білих» бутіків, ресторанів чи, 
скажімо, авіакомпаній. Але не менш істотним був також загальний 
расистський настрій білого суспільства, із яким навіть нерасистськи 
настроєний власник крамниці чи кнайпи мусив рахуватися. Саме 
тому американська держава, загалом схильна до політики laissez-faire, 
мусила-таки втрутитися нарешті у 1960-х роках у загалом священну 
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для неї й недоторканну сферу приватного бізнесу і законодавчо забо-
ронити дискримінацію чорношкірих громадян приватними власни-
ками. Виглядає, що й в Україні держава повинна заборонити мовну 
дискримінацію україномовних громадян також у приватному бізнесі – 
принаймні на перехідний період, поки не сформується справді циві-
лізований ринок, із належною повагою до клієнта з «гіршою» шкірою 
чи «гіршою» мовою. 

За великим рахунком, офіційне запровадження цивілізованої 
двомовності – під потреби клієнта, а не службовця чи обслуги – 
забезпечило би куди комфортнішу ситуацію для україномовних 
жителів Донецька чи Сімферополя, аніж сьогоднішня фіктивна 
державна одномовність. Проблема, однак, у тому, що навряд чи 
саме такої двомовності добивається для себе креольська, великою 
мірою українофобська бюрократія в тому ж таки Донецьку та Сім-
ферополі. І навіть якщо би вдалось узаконити саме європейську 
двомовність – з усіма окресленими вище вимогами до службовців 
(а не до громадян), нема жодної певності, що ці механізми у нашій 
неправовій, беззаконній державі працюватимуть. Скоріш за все – 
вийде ще один автомат Калашнікова. Тож україномовна спільнота 
небезпідставно побоюється, що гасло офіційної двомовності – без 
належних правових механізмів і правової культури – виявиться 
звичайним троянським конем нерозкаяних українофобів, котрий 
запровадить в Україну аж ніяк не європейські правила цивілізова-
ного співіснування двох мов, а відомі совєтські. 

Визнаючи обґрунтованість цих побоювань і не приймаючи 
гасла двох державних мов у тому вигляді, в якому воно сьогодні – 
переважно демагогічно – пропаґується, мусимо водночас визнати, 
що сама по собі ідея офіційної двомовності – у західному лібе-
рально-демократичному, а не совєтському авторитарному втіленні – 
не є апріорно поганою і могла би бути цілком успішно втілена – 
принаймні в окремих містах України – за умови, однак, виконання 
всіх окреслених вище умов. На превеликий жаль, осягнути ці всі 
умови в сьогоднішній Україні неможливо, бо ж ідеться про такі 
фундаментальні речі, як правова й політична культура, незалежне 
судівництво, ефективні інституції. Проте саме на осягненні цих 
умов і варто зосередити головні зусилля і прихильникам, і против-
никам «двомовності». Бо не виключено, що мірою їх осягнення сам 
передмет початкової суперечки ставатиме дедалі менш істотним. 
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ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЗАЦІЇ ПОЛЯ РЕЛІГІЇ 
В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

П’ЄРА БУРДЬЄ 
 

Політизація – термін, яким позначається процес посилення 
впливу політики на інші сфери життя; надання скільки-небудь 
значним питанням суспільного життя політичного звучання; підви-
щення ролі держави в житті суспільства.  

У сучасному світі політизуються далекі, на перший погляд, від 
політики сфери суспільного життя. У науковий дискурс все більше 
входять поняття «політизація культури», «політизація історії», «полі-
тизація етнічності», «політизація мовного питання», «політизація 
спорту», «політизація вищої освіти», «політизація медицини» тощо. 
Інколи здається, що цей процес переходить межі здорового глузду. 
Політика безцеремонно та цинічно втручається в такі проблеми як го-
лод чи епідемія «свинячого грипу», використовує етнічні, мовні, куль-
турні відмінності та спортивні уподобання для мобілізації електорату. 
У результаті цього полікультурність, поліетнічність, поліконфесій-
ність та ще багато інших «полі...», які мали б збагачувати суспільство, 
перетворюючи його на багатогранний діамант, стають неподоланною 
перешкодою для його консолідації. 

З іншого боку, чимало дослідників вважає, що головні риси 
політичного життя можна побачити у будь-яких відносинах. На їх 
думку, політика існує там, де люди не доходячи згоди щодо слуш-
ності аргументів, вживають різних заходів для розв’язання кон-
фліктних ситуацій. Політика відсутня у двох ситуаціях: 1) у стані 
відкритої війни за власні інтереси; 2) за умов монолітної та цілко-
витої згоди щодо встановленого статус-кво. Для обох випадків ха-
рактерною є неможливість або недоцільність політичної дискусії. 
Таким чином, заявляти, що певні сфери життя суспільства не 
можуть політизуватися, означає не вважати за доцільне обговорю-
вати проблеми, що виникають у процесі політичних дискусій160. 

                                                 
160 Короткий оксфордський політичний словник / За ред. І.Макліна, А.Мак-

мілана . – К.: «Основи», 2006. – С. 515–516 
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Політизація не є сталим, статичним явищем. Вона має свої етапи, форми 
та методи. Крім цього, вона, безперечно, виконує певні суспільно зна-
чимі функції. У зв’язку з політизацією в різних сферах суспільного буття 
виникають глибинні, латентні конфлікти, які набувають окреслених 
форм цінності, та інтереси певних суспільних груп та інституцій, що 
перетворюються на політичні цінності та інтереси, тобто такі, навколо 
яких точиться політична дискусія. Її результатом рано чи пізно стає до-
мовленість, консенсус, стабілізація ситуації та вироблення прийнятних 
для усіх форм співіснування. Логічним завершенням означених процесів 
стає деполітизація тих чи інших сфер суспільного буття. Більшість роз-
винених демократичних країн пройшли стадії політизації та деполітиза-
ції суспільних відносин, виробивши правові механізми їх регулювання.  

Політизація не є одностороннім процесом. Не лише політика 
впливає на інші сфери суспільного життя, але й вони мають від-
чутний, а подекуди й визначальний вплив на політичні відносини. 
Зокрема, мова йде про глобальний вплив, який економіка здійснює 
на політику.      

Гострою філософською, соціологічною та політологічною проб-
лемою є взаємний вплив політики та релігії, результатом якого стають 
гомологічні процеси «політизації релігії» та «сакралізації політики».  

Саме аналіз цих процесів у сучасній Україні є предметом на-
шого дослідження.  

На нашу думку, адекватним інструментом для вирішення по-
ставленої мети можуть стати теоретичні розробки відомого фран-
цузького соціолога П. Бурдьє, причому як на рівні мегатеорії (зок-
рема теорії соціального простору та видів капіталу), так і на рівні 
теорії поля релігії, в якій він демонструє власне бачення процесів 
його ґенези та структурування. 

Згідно з теорією соціального простору він (цей простір) є кон-
гломератом певної кількості соціальних полів. Поле, за Бурдьє, – це 
специфічна система об’єктивних зв’язків між різними позиціями, що 
перебувають в альянсі або в конфлікті, у конкуренції або в кооперації, 
що визначаються соціально, та значною мірою не залежать від фі-
зичного існування індивідів, котрі ці позиції займають. Поля є не чим 
іншим, як структурованими просторами позицій, які визначають ос-
новні властивості полів161.  
                                                 

161 Шматко Н. Введение в социоанализ Пьера Бурдьё: [Електрон. ресурс]. – Режим 
доступу: http://bourdieu.name/content/shmatko-vvedenie-v-socioanaliz-pera-burde 
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У своїх роботах П. Бурдьє аналізує такі поля як поле полі-
тики, поле економіки, поле науки, поле літератури, поле юриспру-
денції, медіа поле, поле релігії та інші. Врешті, він виводить за-
гальні закономірності їх конструювання та функціонування.  

Одним з основоположних висновків П. Бурдьє є те, що струк-
тура поля – це співвідношення сил між агентами чи інститутами, які 
ведуть боротьбу за розподіл специфічного для кожного поля капіталу. 
Кожне поле характеризується автономністю, у ньому визначено 
«ставки» гри та специфічні інтереси, що не корелюються зі ставками 
та інтересами, притаманними іншим полям. Стратегії боротьби в полі 
спрямовані на встановлення внутрішнього поділу поля на класи пози-
цій (домінуючих і тих, над ким здійснюється домінування) і соціаль-
них уявлень про легітимність саме такого поділу. Кінцевою метою 
боротьби в полі є завоювання монополії на застосування легітимного 
насильства, з допомогою якого можна зберегти або змінити систему 
розподілу специфічного капіталу. У цій боротьбі ті, хто більш-менш 
володіє монополією на специфічний капітал, схильні до стратегій збе-
реження (захисту ортодоксії), у той час як власники менших капіталів 
(часто новачки) схильні до стратегій руйнування (єресей, що йдуть на 
розрив з доксою, здебільшого кризи). 

Боротьба, що ведеться у полі, не загрожує існуванню самого 
поля, оскільки фундаментальні інтереси агентів поля тісно пов’я-
зані з існуванням самого поля. Ця боротьба «передбачає певну 
згоду між антагоністами з приводу того, що заслуговує боротьби, і 
що … залишається в стані докси». Боротьба в полі відбувається за 
певними правилами гри, відповідно до яких новачки сплачують 
своє право входу, визнаючи цінність самої гри та принципи її 
функціонування. Небезпека повної руйнації гри виключається зав-
дяки вкладеним у гру інвестиціям (час, знання, матеріальні ре-
сурси), у тому числі й «єретиками». Останні приречені на вико-
ристання руйнівних стратегій, однак ці стратегії залишаються в 
межах певних кордонів. Поле є місцем постійних революцій, однак 
при цьому «не ставляться під сумнів основи гри, її фундаментальна 
аксіоматика, основоположні вірування, на яких базується сама гра». 
Навпаки, критична руйнація повсякчас виправдовує себе повер-
ненням до джерел, до основ суті гри, які піддалися баналізації та 
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викривленню162 (наприклад, основною ідеєю протестантського ру-
ху, було повернення до євангельської істини, Слова Божого та за-
перечення священного передання, як інтерпретованої істини).  

Позиція конкретного агента в соціальному просторі визна-
чається за його позиціями в різних полях, тобто в розподілі влади 
активованої в кожному окремому полі. Агента, у першу чергу, ви-
різняють такі якості як активність, здатність діяти, бути носієм 
певних практик і здійснювати стратегії, спрямовані на збереження 
або зміну своєї позиції в соціальному просторі. Габітус (від лат. 
habitus – властивість, стан, становище) – це система диспозицій 
(схильність агента до поведінкового акту, дії, вчинку та їх послі-
довності або усвідомлена готовність до оцінювання ситуації і до 
поведінки, зумовленої попереднім досвідом), що породжує та 
структурує практику агента та його уявлення. 

Одним з наскрізних термінів, що пронизує теорію П. Бурдьє 
є поняття «капітал». Запозичуючи цей термін у марксизму, фран-
цузький соціолог виходить далеко за межі його виключно еконо-
мічного трактування. Говорячи про соціальні поля, він наголошу-
вав, що для кожного з них характерною є  наявність певного виду 
специфічного капіталу. Виділяючи три форми капіталу: економіч-
ний, культурний та соціальний, П. Бурдьє писав про існування ве-
ликої кількості їх підвидів. У результаті цього, вже не стільки са-
мим Бурдьє, скільки його послідовниками, було впроваджено, за 
словами одного з них, моду вигадувати все нові і нові види капі-
талу. Відтак, у науковий обіг, окрім згаданих, увійшли такі терміни 
як «символічний капітал», «політичний капітал», «адміністратив-
ний капітал», «фізичний капітал» (здоров’я), «релігійний капітал» і 
навіть «трансцендентний капітал».  

Капітал представляє собою владу над полем. Окремі види ка-
піталу, як козирі в грі, є владою, яка визначає шанси на виграш в 
даному полі (кожному полю або субполю відповідає певний вид 
капіталу, що має обіг у цьому полі як влада чи як ставка у грі). 
Капітал володіє такими властивостями як накопичуваність, конвер-
тованість та передаваність. Капітали одного поля можуть ін-
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вестуватися в інші поля з метою збереження або нарощення 
початкового капіталу. Такі інвестиції можуть бути набагато лік-
віднішими, ніж традиційне накопичення капіталу в межах одного 
поля. Яскравим прикладом цього є інвестування економічних ка-
піталів у поле політики, що дозволяє агенту як мінімум уникнути 
політичних ризиків, а як максимум – отримати певний адміністра-
тивний капітал, який сприятиме збереженню або зростанню еко-
номічного капіталу163.  

Аналізу поля релігії присвячено декілька робіт П. Бурдьє. 
Це, перш за все, об’ємна стаття «Ґенеза та структура поля релігії», 
окрім неї перу французького соціолога належать невеликі розвідки 
«Розклад релігійного» та «Соціологія віри і вірування соціологів». 

Формування відносно автономного поля релігії, як складної 
диференційованої структури, покликаної виробляти, відтворювати 
та поширювати релігійні продукти, за Бурдьє, пов’язане з виник-
ненням потреби в «моралізації» та «систематизації» релігійних 
практик, яка виникає одночасно з технологічними, економічними 
та соціальними процесами, спричиненими зародженням і розвит-
ком міста, та пов’язаним з ним поділом інтелектуальної і фізичної 
праці. М. Вебер помітив, що усі ці процеси пов’язує факт виник-
нення окремого корпусу спеціалістів, що розпоряджаються цін-
ностями спасіння – специфічного священицького стану. Спеціалі-
зовані служителі культу монополізують право стосунків з над-
чуттєвим світом, отримуючи соціальне визнання як ексклюзивні 
носії специфічної компетенції, необхідної для володіння таємним 
(а значить рідкісним) знанням. Миряни (профани), будучи позбав-
лені релігійного капіталу, виключені з цього простору та часто 
визнають законність такої експропріації, оскільки не помічають її. 

Виходячи з того, що релігія – символічна система, будь-яка 
система практик і вірувань приречена бути зведеною до магії та 
чаклунства, оголошеною профаною, якщо виявиться в підкореному 
становищі в структурі співвідношення символічної влади, оскільки 
своїм існуванням і навіть за відсутності намірів, вона піддає сумні-
вам монополію на управління сакральною сферою, а, отже, легі-
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тимність володарів цієї монополії. Нижча і давня релігія зводиться 
власниками монополії на управління сакральною сферою до магії, 
нижча і сучасна – до профанованої і профануючої лжерелігії. П. Бур-
дьє зазначає, що боротьба між релігією і магією, між сакральним і 
профанним, між легітимною та профанною маніпуляцією святими 
речами, приховує боротьбу між релігійними компетенціями, які від-
різняються за структурою розподілу культурного капіталу. Вижи-
вання в цих умовах завжди є спротивом, тобто незгодою з експро-
пріацією засобів релігійного виробництва164.  

За такої системи основними гравцями релігійного поля є: 1) Цер-
ква (притаманна властивість ортодоксії – наявність організованого кор-
пусу спеціалістів, що займає домінуючу позицію у полі); 2) пророк 
(єресіарх, ватажок єретичного, опозиційного Церкві руху, який прагне 
порушити її монополію на ринку символічної продукції); 3) ворожбит 
(агент, котрий використовує магію для досягнення матеріальної ви-
годи). Між цими агентами ведеться боротьба за монополію на легі-
тимне здійснення релігійної влади над мирянами та на управління 
цінностями спасіння. Церква намагається не допустити на ринок 
нових підприємств спасіння (сект, релігійних общин), а також заборо-
нити індивідуальні пошуки спасіння. Вона прагне завоювати або 
захистити монополію на «капітал інституційної або сакраментальної 
благодаті», який є предметом обміну з мирянами й інструментом 
влади над ними. Коли сили розподіляються на користь Церкви, то її 
опозиція з пророком або ворожбитом не може закінчитися інакше, 
ніж його ліквідацією за допомогою фізичного або символічного (від-
лучення від церкви) насильства, якщо тільки він не проявить покір-
ності та не визнає легітимність церковної монополії. 

Повертаючись до проблеми місця релігійного поля у соціаль-
ному просторі, П. Бурдьє, синтезуючи соціальні теорії Маркса, Ве-
бера та Дюркгейма, робить узагальнюючий висновок: «Тепер дос-
татньо переформулювати дюркгеймівське питання про «соціальні 
функції» релігії в формі питання про політичні функції, які вона 
здатна виконувати для різних класів певної соціальної формації 
завдяки своїй символічній ефективності. Приймаючи дюркгеймів-
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ську гіпотезу соціальної ґенези схем мислення, сприйняття, оцінки 
і дії і одночасно факт поділу суспільства на класи, ми прийдемо до 
тієї думки, що між соціальними (тобто владними) і ментальними 
структурами існує співставність, яка встановлюється за допомогою 
структури символічних систем – мови, релігії, мистецтва і т. д. 
Релігія сприяє (прихованому) утвердженню тих чи інших принци-
пів структурування, сприйняття і розуміння світу, зокрема соціаль-
ного, нав’язуючи систему практик і уявлень, структура яких об’єк-
тивно ґрунтуючись на принципі політичного поділу, видається як 
природно-надприродна структура космосу»165.  

Структура відносин між різними релігійними інстанціями в 
полі релігії в замаскованій формі відображає структуру відносин 
між суспільними групами (класами), які ці інстанції здатні мобілі-
зувати, з метою утвердження власного релігійного авторитету та 
світської влади, необхідних у боротьбі за збереження або пова-
лення символічного порядку.  

Таким чином, за П. Бурдьє, структура відносин між полем 
релігії та полем влади визначає конфігурацію структури відносини, 
що формують поле релігії. Поле релігії виконує функцію легіти-
мації існуючого порядку в силу того, що збереження символічного 
порядку напряму сприяє підтримці політичного устрою. При цьо-
му, повалення символічного порядку може торкнутися політичного 
лише тоді, коли воно супроводжується політичним поваленням 
цього порядку166.  

Церква сприяє збереженню політичного устрою (тобто сим-
волічному закріпленню його поділів) завдяки своїй функції підтри-
мання символічного порядку. По-перше, вона тлумачить та закріп-
лює схеми сприйняття, мислення і дій, що об’єктивно узгод-
жуються з політичними структурами та здатні надати цим струк-
турам тієї найвищої легітимації, якою є «натуралізація». Ці схеми, 
що мають форму загальної підтримки існуючого природного по-
рядку, урочисто затверджуються під час релігійних свят і церемо-
ній, які є символічною дією другого порядку, котра користується 
символічним ефектом релігійних символів, щоб посилити їх сим-
волічну ефективність шляхом колективної віри у цю ефективність. 
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По-друге, Церква використовує свій релігійний авторитет для того, 
щоб перемогти на символічному полі пророцьких чи єретичних 
конкурентів, що прагнуть повалити символічний порядок. 

П. Бурдьє показує, яким чином Церква утверджує ідею гомо-
логії космологічних, церковних і політичних структур на прикладі 
творів Діонісія Ареопагіта «Про небесну ієрархію» і «Про церковну 
ієрархію». Чітка структура «небесного світу» від Абсолюту до матерії 
з такими проміжними ланками як архангели, ангели, серафими, херу-
вими, людина, стає прикладом для наслідування церковними та полі-
тичними структурами, як порядок, встановлений Богом, а отже – віч-
ний і незмінний. Церква здійснює не стільки містичний, скільки ло-
гічний (шляхом уніфікації) вплив на формування політичного по-
рядку. Недотримання цього порядку перетворюється на святотатство, 
а кордони соціальних бар’єрів видаються настільки «природними», 
що їх може ліквідувати лише символічна революція, яка супроводжу-
ється глибокими політичними змінами.  

Таким чином, інститут який в силу свого становища в полі релігії 
виконує функцію підтримки символічного порядку, сприяє збережен-
ню політичного устрою. «Це обумовлене не тільки тим, що космоло-
гічні топології завжди виявляються натуралізованими політичними 
топологіями, а також тим, що прищеплення поваги до форм навіть і 
особливо у вигляді магічного формалізму і ритуальності – є одним з 
найбільш дієвих засобів, що дозволяють досягти визнання-невпізнання 
заборон і норм, що забезпечують соціальний порядок»167 . 

Між Церквою та домінуючою фракцією правлячого класу 
встановлюються відносини гомології як між інститутами, що домі-
нують у своїх полях і взаємодоповнюють один одного «в розподілі 
праці в сфері панування». Незважаючи на це вони можуть вступати 
в боротьбу, яка призводить до різних типів державно-церковних 
відносин, крайніми з яких є цезаропапіпізм і папоцезаризм. 
Компроміси в цьому протистоянні завжди досягалися шляхом об-
міну світської влади на релігійний вплив. 

П. Бурдьє робить ключовий, з точки зору нашого дослідження, 
висновок, що конфігурація структури відносин, які констатуюють 
поле релігії, визначається ні чим іншим, як структурою відносин між 
полем влади та полем релігії. Історія засвідчує, що антагонізм між 
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Церквою та пророками розвивався по-різному, залежно від типу по-
літичної влади, а також від типу відносин між релігійними та полі-
тичними інстанціями (так в потужних бюрократичних імперіях Риму 
та Єгипту пророк просто був виключений з поля релігії, і, навпаки, в 
Іудеї та Греції, де влада не була такою монопольною, інститут про-
роцтва досяг апогею розвитку). 

П. Бурдьє, опираючись на результати досліджень М. Вебера,             
М. Мосса, У. Уоліса, Е. Прітчарда, доводить, що секрет успіху пророка 
лежить за межами поля релігії, за винятком рідкісних випадків втручан-
ня чудодійної сили. Пророк – це діяч кризових ситуацій: війн, природ-
них катаклізмів, економічних колапсів тощо, коли встановлений поря-
док піддається потрясінню та втрачається впевненість у майбутньому. 
У таких умовах первісним релігійним капіталом пророка стає здатність 
пояснити те, що діючі символічні системи (які працюють «за шабло-
ном») не можуть адекватно пояснити, що призводить до їхнього краху 
або знесилення. Пророк – це особа, що володіє здатністю відчувати й 
особливо успішно виражати вже існуючі в прихованому вигляді етичні 
та політичні настрої усіх членів групи (класу), до яких він апелює, і які 
розуміють його мову, тому що впізнають себе у ній168. Пророк – це той, 
хто здійснюючи символічну революцію, допомагає політичній револю-
ції співпасти самій з собою, адже символічна революція завжди перед-
бачає політичну. Символічна революція надає політичній осмислення 
як дечого небувалого, а не як однієї з відомих у минулому революцій. 

Отже, макротеорія соціального простору та мікротеорія релі-
гійного поля П. Бурдьє, на нашу думку, можуть бути ефективним 
інструментом дослідження процесів політизації релігії, як процесу 
взаємодії двох ключових соціальних полів: політики та релігії. У 
своїх роботах французький соціолог подав власну інтерпретацію 
не лише логіки соціальної дії у загальнотеоретичному аспекті, а й 
детально описав структуру поля релігії, означивши ролі його 
ключових агентів і логіку їх взаємодії з агентами поля політики. 
Основоположний висновок, який можна зробити з робіт П.Бурдьє, 
полягає у тому, що інтеракції між агентами двох зазначених полів 
обумовлені високою ліквідністю взаємоконвертації специфічних 
для кожного з них капіталів – політичного (адміністративного) та 
соціального, релігійного (трансцендентного).  
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Микола Кирюшко 
 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПОЛІТИЧНОГО ІСЛАМУ 

 
Бурхливе поширення ісламу в сучасному світі, поступова 

і невідворотна ісламізація Європи, терористичні акти радикалів 
з-поміж мусульман спонукали світову наукову громадськість до 
уважного, поглибленого вивчення феномену ісламу. На початку ХХI 
ст. стало очевидним, що іслам нині перетворився на глобальну силу, 
яка глибоко впливає в планетарному масштабі на політику й еко-
номіку, на культуру і цивілізацію. Проте сучасна наука виявилася 
неготовою до адекватного пізнання й усвідомлення цього явища. 
Тому проблемою статті є надійність сучасних наукових уявлень про 
іслам та мусульманські політичні рухи, зростаюча потреба у точних, 
достовірних знаннях про «релігію Пророка», про її релігійно-по-
літичний потенціал. Проблема достовірності цих знань безпосередньо 
пов’язана з верифікацією та уточненням наявного термінологічно-по-
няттєвого апарату, який використовують сучасні політичні науки для 
вивчення політичних аспектів ісламу. Формування і розвиток цього 
апарату є важливою потребою науки нині.  

За слушним висловом В. Євтуха, про терміни не дискутують, 
про них домовляються169. Тому ця стаття є спробою залучити україн-
ську наукову громадськість до узгодження позицій щодо таких 
складних і надто неоднозначних понять-термінів, як іслам, джихад, 
шаріат, зміст Корану. Це завдання і є метою нашої статті. У наш 
час чимало дослідників прагнули максимально точно висвітлити ці 
поняття. Так, в Україні проблему джихаду ретельно досліджували 
Абу Алруб Емад Мустафа170 і К. Семчинський171, Сей ран Аріфов, 
проблемі шаріату присвятили свої дисертації молоді автори-ісла-
мологи: докторську − М. Лубська, а кандидатську − В. Кушніренко172. 
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Цій самій темі присвятив свою широко відому працю В. Лубський173. 
Всебічному розглядові феномену ісламу присвячено чимало праць 
учасників I−IV конкурсів ісламознавчих праць молодих учених ім. 
А. Кримського174. Аналізові змісту Корану присвятили свої праці 
Т. Приходько175 та В. Рибалкін176. Ісламську ідентичність дослід-
жував колектив науковців на чолі з О. Богомоловим177. Автор цих 
рядків видав працю, присвячену ісламській неурядовій політичній 
організації «Хізб ат-Тахрір»178. Автор у підготовці тексту спирався 
також на фундаментальні праці А. Массе179, Г.Е. фон Грюнебаума180 
та інших ісламологів. 

Іслам (араб. − покірність, повне віддання себе Богові) − мо-
нотеїстична релігія пророцької традиції, заснована на сповідуванні 
абсолютного єдинобожжя. Виник на початку VII ст. на Аравійсько-
му півострові внаслідок проповідницької діяльності пророка Му-
хаммада (близько 570 р. − 632 р.) серед арабських племен у період 
формування первісної арабської держави. На засадничих принци-
пах ісламу мусульмани (його прибічники) створили систему цін-
ностей, яка поширюється на всі сфери індивідуального й суспіль-
ного життя і становить основу ісламської цивілізації. Нині іслам є 
однією з найпоширеніших у світі релігій. Кількість мусульман у 
світі на початку ХХI ст. становить приблизно 1 млрд 250 млн чо-
ловік. Іслам є наднаціональною релігією, через що в марксистській 
традиції віднесений до «світових». У 50 країнах світу кількість 
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мусульман становить понад половину населення, причому цілком 
виразною є тенденція до її сталого зростання. Основні регіони 
поширення ісламу − Північна, частково Центральна і Східна Африка, 
Близький Схід, регіон Перської затоки, Центральна та Південно-
Східна Азія, Індійський субконтинент, Індонезійські острови. Північ-
ним ареалом компактних поселень мусульман є Албанія, Косово, 
Македонія, Болгарія, Україна, Російська Федерація, Китай. 

У релігійній традиції іслам у найбільш широкому розумінні − 
це віддання, підкорення себе Богу. У вузькому розумінні іслам − це 
остаточно встановлене Богом Його вчення, дане людям через ос-
таннього з пророків − Мухаммада. На особистісному рівні іслам − 
це поклоніння Всевишньому Аллаху (ім’я Бога) з вербальним 
визнанням та підтвердженням справами Його настанов, переданих 
Пророком. У семантичній площині корінь слова іслам складають 
звуки [s-l-m], пов’язані з поняттям «мир» (араб. − салам). 

Мусульмани розглядають іслам як доконечно оформлену ре-
лігію і завершене Боже Одкровення (Коран, сура 5 «Трапеза», 5). Її 
виникнення вони пов’язують з надлюдською, надприродною, над-
емпіричною причиною. Суть ісламу полягає в тому, що мусуль-
мани вірують в Аллаха як Єдиного й Одиничного Бога, в те, що 
Він − Владика світів, Творець усього, що бажає. Лише Йому нале-
жить вклонятися, не уподібнюючи Йому нікого й нічого. Існує та-
кож вимога вірити у всі відомості про ангелів та в їх описи, надані 
Аллахом Своєму Пророкові.  

Доктрина ісламу полягає в тому, що Аллах є самодостатнім, 
Він існує без будь-якого іншого творця, без креативного чинника. 
Він є Господом світів, Володарем всесвіту. Для мусульман Він є 
Єдиним Господом і, крім Нього, нікому не можна вклонятися. Існу-
вання Аллаха є очевидною істиною, котра сприймається людиною ін-
туїтивно. Існування Аллаха належить до Його атрибутів. Віра в 
Аллаха як Господа світів і Володаря всесвіту є справою серця. Він є 
єдиним джерелом усього, що відбувається у світі. Жодних благ не 
можна добути з будь-якого іншого джерела, окрім як від Аллаха. Це 
становить найважливіший для ісламу принцип єдинобожжя (ат-
таухід), який є основою релігії ісламу. 

Віровчення ісламу передбачає наявність іману − повної 
переконаності душею і серцем у всьому тому, що передано Богом 
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через пророка Мухаммада, а також словесного підтвердження 
цього. Є 6 принципів віри (іману): 1) віра у Всевишнього Аллаха; 
2) віра в ангелів Аллаха; 3) віра у Святе Письмо; 4) віра у пророків 
Божих; 5) віра у Судний день; 6) віра у Провидіння (аль-кадар), в 
істинність воскресіння після смерті. Називають ще плоди віри: 
постійне життя з думкою про Аллаха (зікр); страх перед Богом і 
надія на Нього; сподівання на Аллаха (ат-тауаккуль); вдячність 
Творцеві; терпіння; схиляння перед Божим Законом; послідовність; 
покаяння; прохання про милість. Мусульмани вважають, що 
Єдиного Бога людям проповідували пророки від часів першого 
пророка Адама й аж до останнього пророка Мухаммада. У Корані 
згадано 28 з-поміж пророків. 

Віра мусульман має знаходити втілення у їхніх відповідних 
діях, практичних постулатах релігії − актах поклоніння (часто їх 
називають стовпами ісламу):  

1) свідчення особистої віри − проголошення аш-Шахади. Кон-
центрований вираз віри втілюється в «аш-Шахаду» (засвідчене, 
здійснене явно) − декларацію або символ віри мусульманина, яка скла-
дається з двох положень: «Ашхаду алля іляха ілля-ллах уа ашхаду ання 
Мухаммадан р-расулу-ллах» (Свідчу, що немає божества, окрім Ал-
лаха, та свідчу, що Мухаммад є посланцем Божим). 

2) Молитва (араб. − ас-салят, тур. − намаз). Вона є обов’яз-
ковою умовою дотримання віри. За виконання молитви Аллах 
прощає гріхи людям, наділяє їх благами та дозволить увійти до 
раю. Виконується молитва 5-разово щоденно з дотриманням чис-
ленних приписів щодо її здійснення. Особливо важливою вва-
жається п’ятнична молитва (аль-джума). 

3) Піст (араб. − ас-саум; тур. − ураза). Це утримання від їжі, 
питва та статевої близькості від світанку до заходу Сонця з намі-
ром поклоніння Богові. Пости бувають обов’язкові та бажані. 
Обов’язковим є піст у місяць Рамадан (дев’ятий місяць ісламського 
календаря). Під час нього особливо очікують на милість і про-
щення від Аллаха. Цей піст особливо дисциплінує мусульманина. 

4) Обов’язкова пожертва на користь бідних (закят). Як пра-
вило, це обов’язкова щорічна виплата 1/40 частини прибутку на 
користь нужденних з наміром здобути задоволення Аллаха. Закят 
сплачують лише забезпечені люди. Виховує в мусульманина 
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звичку не захоплюватися надмірним накопиченням багатства. 
Закят аль-фітр − це милостиня, що має бути подана нужденним 
до початку місяця Рамадан. 

5) Паломництво до Мекки (хадж). Відбувається у строго 
визначений час (дванадцятий місяць ісламського календаря «зуль-
хіджа») з дотриманням обов’язкових ритуалів. Паломництво за 
межами цього часу зветься «умра» (малий хадж). 

Ці акти поклоніння, доповнені постійним прославлянням 
Аллаха (зікр) та читанням Корану, складають ібадат. Ревність у 
піднесенні віри є джихадом (Великим або Малим). 

Джерелами релігії ісламу є Коран (араб. − Кур’ан) − дане Богом 
людям через Свого Пророка Писання про остаточну релігію, а також 
Сунна (звичний шлях, спосіб, слідування). Сунна − це друге після 
Корану першоджерело ісламу, дотримання її положень є обов’язком 
мусульманина. Являє собою компендіум висловлювань, повідомлень 
про справи, вчинки, моральні якості Пророка, котрі є відомими з 
надійних свідчень безпосередніх свідків. Загалом − це життєвий 
приклад Пророка. Його висловлювання зафіксовані у хадисах. 

Головними святами мусульман є такі. 1) Свято жертвопри-
ношення «Ід аль-Адха», яке відзначають під час хаджу (тур. − Курбан-
байрам). 2) Свято завершення посту «Ід аль-Фітр» (тур. − Ураза-
байрам), що його відзначають після завершення Рамадану (на початку 
десятого місяця Шаууаль). Особливо відзначаються також священні 
ночі: 1) «Лайлят аль-Кадр» (ніч Могутності, протягом якої Пророк здо-
був перше Одкровення Корану); 2) «Маулід» (ніч, коли народився Про-
рок); 3) ніч «Мірадж», коли відбулося вознесіння Пророка та деякі інші. 

Протягом своєї історії мусульманська спільнота зазнала 
впливу процесів диференціації та розмежування. Так, нині найбіль-
шим за кількістю послідовників є сунізм − це самоназва переваж-
ної більшості мусульман (Ахль ас-Сунна ва’ль-Джамаа − «люди 
Сунни та згоди громади»). Перша частина назви означає безумовне 
дотримання Корану та Сунни, розв’язання суперечок на основі 
Божественних істин. Визнання місії усіх сподвижників Пророка і 
дотримання на цій основі єдності міститься у понятті «джама’а». 
Систематизація поглядів сунітів була здійснена віросповідними 
школами матуридітів, аш’арітів та салафітів. До сунітів належить 
абсолютна більшість мусульман у сучасній Україні. 
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Містичним напрямом в ісламі є суфізм (походження терміна 
точно невідоме, інколи припускають арабські варіанти «суф» − вовна 
або «суффа» − ослін, лава). Більш поширеною серед мусульман є 
назва «ат-тассаввуф», що означає духовне вчення та релігійну прак-
тику, які регулюють внутрішній світ людини, підносячи та вдоскона-
люючи його шляхом щирого та зосередженого служіння Богові на 
основі суворого аскетизму та внутрішнього споглядання. На етапі ви-
никнення тарикатів (суфійських братств) суфії набули значного по-
ширення в Кримському ханаті у період його розквіту. 

Другою за кількістю послідовників течією в ісламі є шиїзм 
(араб. ші’а − група, угруповання, прибічники). Шиїтами є мусуль-
мани, які визнають право бути керівником мусульманської умми (і 
держави) виключно за нащадками Алі ібн Абу Таліба. Історично 
шиїзм виник як політична опозиція. Віросповідна особливість шиїзму 
полягає у визнанні особливих заслуг Алі та мученицької смерті його 
другого сина Хусейна; у вченні про святих імамів (враховуючи «при-
хованого» 12-го імама Мухаммада); у формуванні досить незначного 
за обсягом, але власного додаткового корпусу священних текстів; під-
несенні та звеличенні (порівняно з сунітами) статусу улемів та най-
більш шанованих з них − ісламських вчених муджтахидів. 

У наш час більшість шиїтів мешкає в Ірані, де поміркований 
шиїзм − існааш-арізм є державною релігією. Значні групи шиїтів 
живуть в Іраку, Лівані, Пакистані, Азербайджані. Крайні шиїти − 
зейдіти мешкають у Туреччині та Сирії. До шиїтських течій нале-
жать також ісмаїліти, які після смерті імама Мухаммада ібн Ісмаїла 
почали проголошувати «прихованими імамами» всіх його нащад-
ків. Більшість ісмаїлітів мешкає нині у північній частині Ємену, 
одна з їх груп − у Таджикистані. Близькими за низкою ознак до 
ісмаїлітів є друзи (Ліван та Сирія). 

Соціальне вчення ісламу визначає норми та принципи від-
носин між мусульманами, між мусульманами та невіруючими, між 
мусульманською уммою та іншими соціальними групами, а також з 
немусульманськими державами. Його серцевиною є шаріат (араб. − 
дві форми «аш-шар» і «аш-шір’а»: вірний шлях, випробуваний 
шлях) − зведення воєдино даних Богом настанов та законів іслам-
ського права. Його школи виникли і розвинулися у вигляді мазхабів, 
диференційованих за ознакою пріоритетності використовуваних ме-
тодів розробки релігійно-правової думки. У сунізмі найбільш 
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поширеними є Ханафітський, Малікітський, Шафіїтський, Хан-
балітський мазхаби. Серед шиїтів найвпливовіші Джафарітський та 
Зейдитський мазхаби. 

Що стосується нашої країни, то іслам та мусульмани віддавна, 
з князівської доби, є присутніми на теренах України. Історія по-
ширення тут ісламу пов’язана з економічними, культурними та 
воєнними відносинами з сусідніми територіями та народами. При-
сутність мусульман на території нинішньої України пов’язана на-
самперед з Кримським ханством, де сунітський іслам був держав-
ною релігією. В СРСР на цих територіях релігійне життя мусульман 
перебувало у повному занепаді в зв’язку з атеїстичною політикою 
держави. Відновлення діяльності ісламських організацій відбулося у 
90-ті роки ХХ ст. Громада мусульман в Україні нині динамічно 
розвивається. За роки української незалежності реальна кількість 
мусульман в країні перевищила 0,52 млн чоловік і нині продовжує 
зростати за рахунок повернення до ісламу представників народів, 
що його традиційно сповідували раніше, а також демографічних та 
міграційних процесів і навернення до релігії ісламу нових му-
сульман з-поміж етнічних українців та росіян. Кількість мусуль-
манських громад у країні на початок 2009 р. перевищила 1100, 
понад три четвертих з яких знаходиться в АРК. Ісламські організації 
вже мають у країні 5 духовно-адміністративних центрів (Духовне 
управління мусульман Криму, Духовне управління мусульман 
України, Духовний центр мусульман країни, ДУМУ «Умма» та 
РУНМОУ «Київський Муфтіят». 

Іслам тісно пов’язаний з політичними процесами сучасності. 
Нині активізується політична активність мусульман, з’явився 
широкий спектр явищ політичного ісламу, пов’язаного з іслам-
ським фундаменталізмом. Загрозу стабільності світового спів-
товариства становлять дії радикальних та ультрарадикальних груп 
у середовищі мусульман. Ісламський фундаменталізм у всіх його 
проявах обов’язково апелює до Корану і Сунни. 

Коран − це головна священна книга мусульман, основне джере-
ло ісламу. Вірне вимовляння «Кур’ан». Слово «Коран» походить від 
арабського кореня «кир’аа», який має значення «читання напам’ять», 
«декламування». Мусульмани часто називають Коран шанобливо 
Книгою (аль-Кітаб − арабською) або Книгою Аллаха (Кітабуллах).  
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Згідно з вченням ісламу, Коран є Словом Божим, він не є 
сотвореним, а існує предвічно як атрибутивна риса Аллаха і був 
переданий людям шляхом Одкровення. Коран вважають остан-
ньою ланкою у ланцюгу даних людству Божих Одкровень. Коран 
сповіщався пророку Мухаммаду через архангела Гавриїла (Джі-
бріла арабською) частинами протягом більш як 20 років з деякими 
перервами. Дар пророцтва у Мухаммада виявився у віці 40 років і 
тривав до його смерті. Перше Одкровення від архангела Гавриїла 
Пророк одержав у місяць Рамадан. Аяти Корану, що були послані 
Мухаммаду протягом 13 років за часів його перебування у м. 
Мекка (до його переселення − Хіджри), звуть мекканськими, а ни-
спослані йому у м. Медина та на шляху до неї − мединськими.  

Коран виголошений та записаний арабською мовою. Записи 
Корану після смерті пророка Мухаммада було зібрано в єдину 
книгу у період правління халіфа Абу-Бакра, яка згодом зберігалася 
наступним халіфом Омаром та вдовою Пророка Хафсою. Осман − 
третій халіф (644−656 рр.) ініціював укладання ретельно вивірених 
копій Корану, які стали його офіційними текстами. Три з них 
дійшли до наших днів. 

Структуру Корану утворюють сури та аяти. Слово «сура» 
перекладається як «крок», «ступінь», «частина» (часто неправильно 
перекладають як «глава або розділ»). Єдиний текст Корану містить 
114 сур, розташованих (починаючи з II) переважно за їх розміром. 
Вони складаються з 6600 аятів. Це слово арабською означає «зна-
мення», «чудо». Неправильно (за аналогією з біблійною традицією) 
розуміти аят як «стих». Для зручності вивчення та повсякденного 
читання текст Корану умовно поділяють на 30 джюзів (фрагментів), 
які у свою чергу розділяють на хізби (1/2 джюзу) та рубу (1/8 джюзу). 
Останній є мінімальною частиною Корану для щоденного читання. 

Для мусульманина Коран є вічним чудом. Згідно з ісламом, 
Коран завершує всі попередні монотеїстичні Священні Писання, 
даючи людям завершене, кінцеве, остаточне, повне Одкровення. 
Він має гранично універсальний характер, його адресовано не 
одним лише арабам, а всьому людству, незалежно від раси або 
етнічної належності особи. Коран містить найбільш універсальні 
принципи людського буття в індивідуальному і суспільному 
його вимірах. Призначення цих принципів мусульмани вбачають 
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у знешкодженні зла у свідомості і вчинках людей, в утвердженні 
відносин справедливості і братерства поміж ними. 

Зміст Корану є основним джерелом релігії ісламу. Основні поло-
ження Корану тяжіють до двох смислових центрів: віри в Єдиного Бога 
та непорушності й обов’язковості встановлених Ним законів. Віра стає 
духовним стрижнем всього духовного світу особи, а закони ісламу 
визначають усі її відносини з Всевишнім та з оточуючим світом. З цим 
пов’язані ісламські принципи: єдинобожжя − «таухід» (єдність та 
єдиність Аллаха); посланництва Божого і пророцтва − «рісалат» (титул 
«Расуль акрам», що означає «Найвидатніший пророк», належить саме 
Мухаммаду); намісництва, спадкоємності − «Халіфат Расуль Аллах», 
що означає намісництво Боже на землі, а також місію голови мусуль-
манської умми або держави. До найвідоміших ідей Корану належить 
теологема напередвизначеності всього сущого, яка (попри її анти-
ісламські інтерпретації) визнає за людиною право на свободу вибору та 
означає її свідомо і вільно прийняту покірність волі Всевишнього Гос-
пода світів, а не схиляння перед обставинами. Ці принципи є аспектами 
головної теми Корану − реальності існування Бога, Його вищої влади і 
відповідального становища людини стосовно Нього − і як Божого раба, 
і як слуги Божого, і як Його намісника на землі. У концентрованому 
вигляді ці принципи містяться у першій сурі «Аль-Фатіха» («та, що 
відкриває») та сурі 112 «Аль-Іхлас» («чистота віри») та інших. 

Коран є найголовнішим джерелом політично-правових пог-
лядів мусульман, з нього виходить шаріат. Настанови щодо соціа-
льних проблем містять насамперед мединські сури. Найчастіше 
вони висвітлюють питання соціальної організації суспільства, со-
ціальних норм, суспільних відносин, громадянського та криміна-
льного законодавства, війни та миру, засобів захисту ісламу, сто-
сунків з іншими монотеїстами та язичниками. Мединські сури міс-
тять правила, повчання, настанови щодо майнових, економічних, 
сімейних відносин серед мусульман. 

Необхідність пояснення широкому загалу віруючих поло-
жень Корану покликала до життя появу «тафсіру» − розгалуженого 
корпусу коментарів та тлумачень коранічних текстів. Переклади 
Корану національними мовами не мають для мусульман сакраль-
ного значення, вони сприймаються лише як засіб, який полегшує 
розуміння змісту оригінального тексту. Українською мовою видано 
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лише фрагменти прямих перекладів (безпосередньо з араб-
ською) Корану, які здійснено Я.Полотнюком і В.Рибалкіним. 
Невиданим залишається повний прямий переклад 1913 року 
О.Абранчак-Лисенецького. Численні переклади Корану україн-
ською, здійснені через мову-посередника, не є загальновизна-
ними і мають переважно літературну цінність. 

Шаріат − Закон ісламу, шлях Господній. Термін «шаріат» похо-
дить від арабського слова «аш-шарі’а» з буквальним значенням «на-
лежний шлях», «прямий (правильний) шлях до мети». Термін має ба-
гато значень: сукупність Божих настанов і заборон; життєвий кодекс, 
заснований на Корані і Сунні пророка Мухаммада; Божественні при-
писи, що регулюють релігійне та повсякденне практичне життя му-
сульман; базова модель ісламської ідеології; нарешті в найширшому 
розумінні − релігія Єдиного Бога загалом. Шаріат − це системний 
комплекс ісламського права, моралі, культових приписів, принципів 
життя мусульманина, заснований на Божому Законі. Дотримання цих 
норм є водночас і обов’язковим для мусульманина, і необхідним для 
його спасіння у вічності. 

Після виникнення шаріату ще за життя Пророка та його най-
ближчих послідовників розпочалася систематизація його норм і прин-
ципів, яка в основному завершилася до ХII ст. Базовим для шаріату є 
уявлення про те, що єдиним законодавцем є лише Аллах, але аж ніяк не 
люди. Тільки він має абсолютні законодавчі функції, що засвідчує 
текст Корану. Місію донесення від Аллаха до людства самого Божого 
Закону має передусім пророк Мухаммад, який передав людям зміст Бо-
жого Одкровення. Однак норми та настанови шаріату вводилися посту-
пово, частинами. Згідно з Кораном складові Закону шаріату є відомими 
з давніх часів, зокрема, починаючи від пророка Муси (Мойсея) та бла-
говіствування Іси (Ісуса). Для опису цих первісних елементів шаріату 
та його наступних форм у Корані вжито слів «аш-шар» і «ат-ташрі».  

Згідно з мусульманською доктриною, одні складові шаріату 
мали відношення до істин абсолютних, позачасових, інші ж стосу-
валися лише окремих історичних епізодів, що проминали з часом і 
не мали всезагального характеру. Саме стосовно останніх за життя 
Пророка у відповідності до його настанов здійснювалася проце-
дура «насх» (скасування, відміна), яка передбачала наступне роз-
ширення, уточнення частин Одкровення або ж їх вилучення (за во-
лею Аллаха), коли у них зникала потреба. Історично було за-
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фіксовано 4 види «насху»: насх одних аятів Корану іншими, насх 
Корану Сунною (вживався обмежено), насх Сунни Кораном, насх 
Сунни Сунною. Анулювання визнається можливим у тому разі, 
коли заперечувальний текст дорівнює або перевищує за законо-
давчою силою і значенням текст, що скасовується. 

Існують 4 джерела шаріату: 1) Коран, де слово «шарі’а» вжи-
то багаторазово; 2) Сунна, де через слова та діяння Пророка вста-
новлено велику кількість приписів; 3) «іджма», 4)»кияс». Іджма є 
третім джерелом ісламського права. Легітимність іджми було вста-
новлено самим Пророком, її почали практикувати сподвижники 
Пророка («асхаб аль-Кирам»), після них іджму застосовували 
муджтахіди − мусульманські теологи. Іджма являє собою одно-
стайну згоду ісламських учених стосовно розв’язання певної проб-
леми, якої не було за життя Мухаммада. Рішення, одержане шля-
хом одностайної згоди, зветься фетва (арабською «фату’а»). Воно 
не може бути з часом анульоване чи переглянуте. Таке рішення 
набуває нормативного, обов’язкового статусу. Для запобігання 
повторним рішенням одного й того самого питання всі фетви фік-
сують у спеціальних збірниках, які складає кожний мазхаб (пра-
вова школа) окремо. Четвертим джерелом шаріату є кияс (спроба 
порівняння). Це судження, здійснюване муджтахідами або муф-
тіями за аналогією з подібними рішеннями щодо ситуацій, викла-
дених в Корані або висловлених Пророком. Кияс передбачає порів-
няння нових проблем з минулими, їх зіставлення з подальшим 
прийняттям рішення-судження. 

Діяльність муджтахідів поступово призвела до формування 
цілої галузі раціональних суджень − іджтіхаду (старанність, ре-
тельність). Цей термін означає, по-перше, наполегливу працю для 
виснування правових рішень і приписів на основі аятів Корану, 
хадисів Сунни, іджми та киясу, по-друге, витягання або видобу-
вання з першоджерел імпліцитно прихованого в них знання. У пер-
ші століття після пророка Мухаммада більшість правових проблем 
було в найзагальнішому вигляді розв’язано, через що три головні 
сунітські мазхаби погодилися на тому, що подальше продовження 
цієї роботи є вже недоцільним, і проголосили, що віднині «брама 
іджтихаду є зачиненою». Реально це означало не зупинку мусуль-
манської правової думки взагалі, а лише фіксацію корпусу наявних 
уже суджень стосовно головних аспектів відносин «Бог − людина». 
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Формулювання ж суджень щодо нових проблем, які постають у 
житті, допускається. 

Детальне вивчення і систематизація Божественного шаріату 
відбулися у межах мусульманської юриспруденції − фікху. 
Слово «аль-фікх» означає «знання», «глибоке проникнення». Пер-
шопочатково фікх означав просто глибоке знання релігії ісламу, 
згодом він набув підкреслено філософсько-антропологічного зна-
чення, оскільки поглиблено розглядав людину в вертикальних і 
горизонтальних вимірах її відносин з Аллахом і суспільством. 
Згодом мусульманські правознавці «факіхи» зосередилися на об-
ґрунтуванні доказової бази шаріату відповідно до Корану, Сунни, 
іджми та киясу. Процес цього обґрунтування привів з часом (Х ст.) 
до виникнення правових шкіл − мазхабів. На вивченні і розробці ме-
тодології мусульманської юридичної думки спеціалізувались юри-
дичні школи Асхаб аль-Хадис та Асхаб ар-Ра’й. Фікх (мусульманська 
теорія права) має 3 розділи: «Ібада» (відносини «людина − Бог»), 
«Муамала» («людина − суспільство») й «Укуба» (теорія покарання за 
порушення Закону шаріату), що передбачає можливість існування 
окремих фікхів відносно дедалі глибшого пізнання проблем, які 
розглядаються у названих структурних розділах. За цими самими 
ознаками відбувається систематизація й всіх приписів шаріату за 
групами: Ібада, Муамала, Укуба. 

Процедури виведення (здобування, одержання) правових норм 
в ісламі ґрунтуються на загальному принципі «хукм». Шаріатський 
хукм − це звернення Божественного Законодавця безпосередньо до 
людини у формах вимоги, настанови і надання особі права вибору. 
Цим зверненням є мова Аллаха, передана через Посланця (пророка 
Мухаммада) за допомогою слів і значень (висловлених у Корані), а 
також слів і вчинків Пророка, зафіксованих у Сунні. Таке звернення 
до людини стає шаріатським хукмом, коли воно безпосередньо сто-
сується прямих дій особи і висловлено у вигляді вимоги щодо здійс-
нення певного вчинку (кроку) або вимоги щодо утримання (відмови) 
від певної дії. 

У викладі шаріатських законів розрізняють окремі типи хук-
мів (постанов): фарз (обов’язкове), харам (заборонене), мандуб (ре-
комендоване), макрух (несхвальне), мубах (дозволене). Ханафіт-
ський мазхаб, до якого належать мусульмани України, ще деталь-
ніше конкретизує категорію обов’язкового. Ханафіти визначають 
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категоричні приписи як «фард» (наказане, призначене, невідво-
ротне), а неоднозначні − як «ваджіб» (належне), ставлячи його 
трохи нижче, ніж «фард». Так, саме тип постанови «мандуб» пе-
редбачає ісламське правління зі специфічною формою влади в 
мусульманській державі. До забороненого (харам) в ісламі нале-
жить, зокрема, хабар (і давання, й одержання), що особливо важ-
ливо для вражених корупцією країн. Особливе жорстке застере-
ження суддям проти хабара містить Коран (2, 188). Повне дотри-
мання особою повелінь Аллаха в шаріаті зветься «азімат». Якщо з 
об’єктивних причин витримувати «азімат» неможливо, необхідно 
дотримуватися правила «рухсат», яке встановлює строго визначене 
коло обставин для цього (наприклад, обмежене в часі вживання 
свинини з метою порятунку від голодної смерті). 

Приписи шаріату встановлюють і захищають певні права: 1) пра-
во Аллаха (культові настанови, покарання за злодійські дії, спокуту-
вання гріхів); 2) право людини (соціальні обов’язки і матеріальні 
зобов’язання один перед одним); 3) подвійне − як Аллаха, так і людини 
(покарання за хибні звинувачення і самовільну помсту за вбивство). 
Спільною рисою встановлюваних шаріатом прав є акцент на колек-
тивних правах, що спостерігається нині у більшості країн, де діють 
(більшою чи меншою мірою) закони шаріату. 

У сучасному світі шаріат у повному обсязі практично не ви-
користовується. В мусульманських державах реально йдеться про 
більшу або меншу його питому вагу у правовому полі, про певне 
співіснування шаріату з елементами секулярного права. Шаріат 
об’єктивно є нині ідеальною моделлю, що визначає релігійне, со-
ціальне і суспільно-політичне життя мусульманина. Ісламська по-
літика у країнах, де переважає мусульманське населення, спрямо-
вана на впровадження елементів шаріату (або Закону ісламу зага-
лом) у політично-правову систему держави. У країнах Близького 
Сходу закони шаріату використовуються у сфері цивільно-право-
вих відносин, інколи в карному судочинстві, співіснуючи зі світською 
системою державного управління. В Україні на шаріаті засновано пе-
редусім культову діяльність мусульман, тут у мусульманських ро-
динах елементи шаріату досить часто вживаються у побуті. Серед 
українських мусульман уже є магістри шаріатських наук. Засадничі 
теми шаріату мусульмани в нашій країні вивчають у кримських мед-
ресе, а також в Ісламському університеті при ДУМУ. 
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Реформування основ шаріату є неможливим за визначенням. 
Однак шаріат не є цілком застиглою системою, він певною мірою є 
історичним явищем. Тому є можливість розвитку і збагачення його 
норм стосовно абсолютно нових, небачених досі життєвих ситуацій. З 
врахуванням цих принципів 19 вересня 1981 р. у Парижі Всесвітньою 
Ісламською Радою було прийнято Загальну Ісламську декларацію 
прав людини, в якій проголошено права людини згідно з ісламом. З 
1985 р. у Саудівській Аравії діє Рада Ісламської академії правознав-
ства (фікху), на сесіях якої ухвалюються рішення зі складних право-
вих питань сучасності, поглиблюється мусульманська «теорія права». 
Постанови з питань віри і життя (фетви) для мусульман всієї Європи 
(зокрема й Східної) має право виносити шейх Юсуф аль-Карадаві, 
чинний голова Європейської ради по фетвах. 

Наступною категорією, важливою для політологічного аналізу 
ісламу, є джихад. Джихад − складова вчення ісламу про необхідність 
цілеспрямованих зусиль перед Богом щодо захисту власної віри. 
Захист віри має відбуватися у двох площинах − вдосконалення 
душевного стану людини, яка вірує в Єдиного та Всемогутнього Бога, 
та її захист проти ворогів-невіруючих. Концепт джихаду є своєрідною 
відповіддю на зіткнення ісламу зі суспільним станом джахілії − 
неуцтва, необізнаності з ісламом та поширенням джахіліїв − людей, 
що не мали або втратили точні знання про іслам. 

Вчення про джихад склалося на основі сур Корану медин-
ського періоду та Сунни пророка Мухаммада. Згідно з достовірним 
хадісом, виголошеним після переможної битви під Бадрою, Му-
хаммад наголосив: «Ми повернулися з Малого джихаду − до Ве-
ликого джихаду». Слово «джихад» згадується у Корані 4 рази в 
іменниковій формі і 22 рази у дієслівній. 

Немає єдиної типології видів джихаду. Однак об’єктивно 
шаріат і тафсір розрізняють декілька видів джихаду: 1) джихад 
проти зла людської душі (джихаду нафс), який провадиться у чо-
тирьох напрямах: пізнання істини та правильного шляху її осягнення; 
ревність у здійсненні благих справ і в поклонінні Аллахові; волання 
до Бога; долання труднощів і перешкод у здійсненні означених вище 
дій; 2) джихад проти диявола, який є затятим ворогом людини 
(джихаду шайтан); 3) джихад проти ворогів, що є невіруючими 
(джихадуль куффар) − опір ним ведеться не тому, що вони є не-
віруючими, а тому, що вони насправді зовнішні вороги віри. 
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Частина мазхабів розглядають джихад як боротьбу за віру, що 
провадиться у наступних формах: «джихад серця» (боротьба з влас-
ними поганими нахилами); «джихад язика (слова)» (схвалення пра-
вильного, дозволеного − халяль і неправильного, недозволеного − 
харам); «джихад руки» (уживання заходів покарання стосовно зло-
чинців і порушників засадничих норм моралі); «джихад меча» 
(збройна боротьба проти ворогів з-поміж невірних, а полеглого у цій 
борні чекає вічне блаженство в раю). 

Усі мазхаби сходяться в головних положеннях. 1) Всі види 
джихаду врешті-решт спрямовані проти тих суспільних сил, вчень та 
осіб, які обожнюють будь-кого, крім Єдиного Бога; причому йдеться 
не про насильницьке поширення релігії ісламу, а про створення умов 
для захисту віри. 2) Джихад зазвичай поділяють на Великий джихад 
(джихаде акбер) та Малий джихад (джихаде асгер). Великий джихад 
включає до свого складу «джихад серця», «джихад язика (слова)», 
«джихад руки». Сутність Великого джихаду складають ревність у 
вірі, проповідування слова Аллаха, боротьба з власними пристрас-
тями і вадами. Малий джихад − військові дії на захист віри (за допо-
могою зброї, меча). Коли слово джихад вживається без уточнюючих 
пояснень, то на увазі мається саме Малий джихад − «джихад меча». 
Улеми розглядають його як тимчасовий стан, коли після усунення 
загрози для віри мусульмани повертаються до дій з самовдоскона-
лення себе і своєї віри. 

На відміну від цих теологічних міркувань, є світські інтер-
претації поняття джихаду, спрямовані на критику ісламу. Саме 
вони за допомогою методу редукції зводять джихад тільки до 
збройної боротьби з ворогом. Унаслідок такої процедури джихад 
штучно перетворюється на метод боротьби проти людей інших 
віросповідань − передусім християн, іудеїв, язичників.  

У сучасному світі існують радикалізовані методи інтер-
претації джихаду. До них належать радикали та ультрарадикали 
(схильні до тероризму) з-поміж ісламських фундаменталістів, 
близькосхідне крило партії Хізб ат-Тахрір, окремі течії шиїзму 
(всередині Ірану та інколи поза його межами) й європеїзованого 
явища «інтегрізму» у Франції тощо. Саме вони надають геополі-
тичного виміру ідеям джихаду, всіляко політизують його. 

Масового поширення за допомогою мас-медіа нині в Україні 
та Росії набули штучні моделі «джихаду як засобу боротьби проти 
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невірних», спостерігається виникнення «джихадистів» на теренах 
країн, де він не був досі масово поширений. Цілеспрямовані кри-
тики ісламу перекручено інтерпретують джихад виключно як «свя-
щенну війну мусульман проти всіх невірних». Терористи, які ви-
правдовують свої дії ідеями джихаду, існують. Проте зв’язок теро-
ристичних дій з засадами ісламу вони встановлюють цілком до-
вільний, перекручуючи їхній зміст. Насамперед це стосується де-
формацій понять «шахада» і «шахід». 

Висновки 
1) Систематизація й уточнення змісту наведених вище понять і 

категорій дозволяє надалі провести системні дослідження явища 
політичного ісламу, зокрема, обставин його появи в сучасній Україні 
(на території АРК).  

2) Оскільки вищенаведені терміни набувають особливих коно-
тацій під час їх використання у журналістському середовищі досить 
часто з певною політтехнологічною метою, адекватне їх розуміння 
зробить неможливим або утрудненим підігрівання серед споживачів 
інформації настроїв ісламофобії, національної і расової нетерпимості. 
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