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ЧАСТИНА I.
ЕТНОПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ,
ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Микола Рябчук

УКРАЇНСЬКІ ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ
У ДЗЕРКАЛІ ЗАХІДНОЇ «ГІБРИДНОЇ АНАЛІТИКИ»
Стаття розвиває запропонований Катериною Смаглій концепт «гібридної аналітики», семантично пов’язаний із концептом
«гібридної війни» і вжитий на означення упереджених і маніпулятивних пропагандистських текстів, замаскованих під начебто
безсторонній науковий аналіз та «об’єктивні» експертні висновки. Предметом дослідження є низка «гібридно-аналітичних»
текстів, опублікованих американськими авторами у зв’язку з
недавніми президентськими і парламентськими виборами в Україні. Звіряння фактів та критичний аналіз дискурсу застосовані у
статті для деконструкції основних месиджів та наративів у
квазі-аналітичних текстах, що сутнісно реплікують основні кремлівські наративи щодо України у рамках здійснюваної Москвою
гібридної агресії.
Ключові слова: «гібридна аналітика», гібридні війни, російська пропаганда, українські вибори.
Mykola Riabchuk. Ukrainian ethnopolitical processes in the
mirror of the Western «hybrid analytica». The article draws on
Kateryna Smagliy’s notion of «hybrid analytica» that alludes to the
Рябчук Микола Юрійович – кандидат політичних наук, провідний
науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
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concept of «hybrid wars» and refers to biased and manipulative
propagandistic texts disguised as impartial analysis and dispassionate
scholarship. A set of topical texts are examined below, with the primary
focus on the coverage of Ukraine’s 2019 presidential and parliamentary elections by Moscow-friendly «hybrid analysts» in the U.S. The
fact-checking and critical discourse analysis are employed to deconstruct major messages and narratives of those quasi-analytical texts
that essentially follow the Kremlin template.
Key words: «hybrid analytica», hybrid wars, Russian propaganda,
Ukrainian elections.
Ключова доповідь на Всеукраїнській науковій конференції
«Етнополітика в Україні: дискурс і реалії» 21 листопада 2019 року
Термін «гібридна аналітика» запропонувала наприкінці
2018 року українська дослідниця Катерина Смаглій в англомовній
аналітичній доповіді, присвяченій прокремлівській експертній
пропаганді у Москві, Європі та США [1]. Там вона показала роль
різноманітних аналітичних центрів, видань, фундацій та дискусійних клубів, створених, підтримуваних чи просто інфільтрованих
Кремлем для просування своїх специфічних месиджів та концепцій – такого собі «відмивання» брудних ідей, політичних проектів
та скомпрометованих пропагандистською діяльністю «експертів».
«Гібридна аналітика», за її визначенням, – це «процес створення, розвитку і промоції різноманітних псевдонаукових наративів ошуканими чи зманіпульованими інтелектуалами, вченими й
експертами, або замаскованими під них лобістами, рекрутованими
світовою мережею пов’язаних із Кремлем оперативників, із метою
підтримки й просування міжнародної і внутрішньої аґенди путінського режиму за допомогою дезінформації, руйнування довіри до
будь-яких фактів та експертних висновків, зумисного перекручування подій та загального занечищення політичного й інтелектуального середовища» [1, с. 6].
Сконструйований за моделлю дедалі поширенішого сьогодні
поняття «гібридна війна», термін «гібридна аналітика» вказує на
специфічний характер явища, що полягає, подібним чином, у
7
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небувалій раніше масштабній і цілеспрямованій «вепонізації» (від
«weaponization», дослівно «зброєнізації») інформації – перетворенні її на зброю (weapon). Зв’язок між термінами, отже, не лише
семантичний, а й функціональний: «гібридна аналітика» є елементом гібридної війни, що її агресивні режими (у даному випадку –
путінський) ведуть проти своїх противників по цілому світу.
Пропонований нижче текст є своєрідним продовженням
згаданого дослідження – спробою оцінити реакцію зарубіжної
«гібридної аналітики» на останні політичні події в Україні: вибори
президента й парламенту. Не претендуючи на всебічне охоплення
велетенського насправді матеріалу, текст виходить усе ж за межі
звичайного огляду відповідних публікацій, пропонуючи також
певне аналітичне узагальнення їхніх основних засновків і посилів
та увиразнення спільного для них усіх кремлівського майстернаративу.
Тріумф примордіалізму
У найкоротшій формі цей наратив озвучив Владімір Путін,
коментуючи результати президентських виборів в Україні: «Это
полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный» [3].
Цей коментар став своєрідним «темником» для всіх російських
пропагандистів, кремлівських тролів і ботів – як у самій Росії, так і
за її межами. На особливу увагу під цим кутом зору заслуговує
поведінка західних науковців, тобто людей з певними академічними титулами і посадами, котрі з різних причин, безкорисливо чи
за винагороду, обрали собі роль «розумійників Путіна» (Putinverstehers) [2], носіїв «альтернативних» знань та борців із буцімто
панівною на Заході «русофобією» [1, c. 8; 4; 5, c. 15 – 27; 6].
Один із них – Ніколай Петро, професор Університету штату
Род-Айленд (не плутати зі справді престижним Бравнським
університетом у цьому самому штаті), є автором кількох книжок
про постсовєтську Росію, завсідником путінсько-сурковського
Валдайського клубу, почесним доктором Новгородського університету, а від певного часу також коментатором різноманітних
8
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українських проблем, головно на кремлівському пропагандистському телеканалі RT (Russia Today). Про один із його опусів
нам уже доводилося писати [7; 8], відзначаючи характерну для
автора (як і для багатьох інших русистів) віру в примордіальну,
ледь не містичну спорідненість України з Росією, належність до
одвічного і незмінного російсько-євразійського простору. «Будьяка дефініція Заходу, яка виключає Росію через її буцімто інакші
’цінності’, – писав він тоді, – повинна так само виключати й
Україну, чиї цінності і культура нерозривно пов’язані з російськими». Таким чином, стверджував американський професор,
українці повинні «припинити поборювання цієї багатосотлітньої
релігійної й культурної спорідненості» (курсив тут і далі мій. –
М.Р.) і «працювати разом» із Росією, тому що це «єдиний спосіб
поставити справу європейської інтеґрації на солідну основу» [9].
Сьогодні, коли Росія зайняла виразно ізоляціоністську,
жорстко антизахідну позицію, про жодну її «європейську
інтеграцію» (хоч з Україною, хоч без) уже не йдеться. Натомість
основний ідеологічний засновок професора Петро (й подібних до
нього) залишається незмінним: українці примордіально пов’язані
із Росією («майже один народ», у термінах Путіна), тож будь-які
спроби «штучно» їх розділити приречені на невдачу. Порошенко,
як пояснив Ніколай Петро, розгромно програв Зеленському
насамперед через свою «антиросійську політику». Складовими цієї
політики, на його думку, є «обмеження використання російської
мови, подорожей до Росії, торгівлі з Росією, будь-яких соціальних
контактів із росіянами». А також – намагання «делегалізувати
(disestablish) Українську православну церкву й замінити її
політично лояльнішою націоналістичною церквою» [10].
Кожна теза тут – напівправда або й брехня: український закон
про мови не обмежує використання російської (як і будь-якої
іншої) мови громадянами, оскільки це право гарантоване Конституцією, проте він усуває дискримінацію україномовних громадян у
сфері обслуговування, зобов’язуючи працівників (зокрема й
російськомовних) обслуговувати клієнта його мовою. Щодо
контактів, подорожей і торгівлі, то вони обмежені лише тою
9
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мірою, якою стосуються національної безпеки (під час фактичної
війни з тою ж таки Росією). А вимога до так званої УПЦ вказати у
своїй назві афіліацію із російською церквою аж ніяк не тотожна її
«делегалізації», радше – подібна до визнання десятків громадських
організацій у самій Росії «іноземними агентами». (Втім, ця
проблема в Росії ніколи, наскільки мені відомо, професора Петро
особливо не хвилювала). Натомість він без жодних на те підстав і
доказів окреслює «порошенківську» ПЦУ як церкву нібито
«націоналістичну», отже, УПЦ імпліцитно постає як цілком «нормальна», «ненаціоналістична» – дарма що насправді вона є всього
лише уламком імперської РПЦ в Україні, тобто церкви абсолютно
лояльної до Кремля, войовничо-шовіністичної й українофобської.
До складових Порошенкової «антиросійської політики» він
мусив би, за цією ж логікою, додати й збройний опір агресорові.
Але оскільки Путін уже пояснив своїм «аналітикам», що «нас там
нет» (а є лише озброєні найновішою технікою з магазинів
російського «Воєнторгу» шахтарі й трактористи), то й Ніколай
Петро розвиває тему у «правильному» ключі. В Україні, на його
думку, триває громадянська війна, єдина причина якої – корисливі
інтереси «націоналістичних» еліт на чолі з Порошенком та їхнє
протиприродне бажання будь-що зруйнувати примордіальну
єдність «майже одного», тобто українського, народу з російським.
Саме для цього вони, виявляється, поділили українців на
«справжніх патріотів» і «міфічну п’яту колону»; і саме тому (і
лише тому) «опираються втіленню політичних реформ, передбачених Мінськими угодами».
Перемога Зеленського, стверджує Ніколай Петро, показала,
що «масові симпатії до Росії» залишаються серед українців доволі
тривкими і що як тільки «конфлікт на Сході України закінчиться і
нормальні торгові та політичні зв’язки відновляться, політикоекономічний вплив російськомовної України неминуче зросте, як і
симпатії до Росії». (Про російське походження і підживлення т. зв.
«конфлікту на Сході» автор, зрозуміло, ніде не згадує, як і про
вкрай корумпований і згубний для України характер отих «зв’язків»,
які йому видаються «нормальними» і які б слід «відновити»).
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«Як сусід України, що розмовляє тією самою [sic] мовою й
має ту саму культурну спадщину, Росія як ніхто інший володіє
м’якою силою культурного впливу». А тому, пояснює Петро,
«західна стратегія підтримування якогось одного регіону чи
фракції у їхньому намаганні визначити напрям руху всієї нації
виявилась у випадку України не більш успішною, ніж у випадку
Сирії, Іраку чи Афганістану. Це завжди морально сумнівна річ –
поглиблювати в країні поділи заради зміни режиму». Ніколай
Петро, знову ж таки, не пояснює, чому підтримка прозахідної
орієнтації – це «поглиблення поділів», а от підтримка орієнтації
проросійської (безперешкодно здійснювана Москвою протягом
десятиліть) – це, навпаки, шлях до єдності. Натомість спритно,
цілком у дусі Russia Today, перекваліфіковує прагнення більшості
українців до євроатлантичної інтеграції (підтверджене численними
соціологічними опитуваннями [11, c. 60, 62], зокрема й серед
прихильників Зеленського [11, c. 61, 63]) у таку собі зловорожу
інтригу свавільної меншини – «якогось одного регіону чи
фракції».
Час конспірологів
Ніколай Петро, попри професорський титул, поводиться під
цим оглядом як типовий пропагандист, хоча, треба визнати, його
проросійські писання далеко не найтоксичніші на тлі низки інших
колег-Putinversteher’ів. Показовими під цим оглядом є його
академічні статті – виразно тенденційні, проте позбавлені (в основному) відвертої й безоглядної пропаганди, характерної для його ж
публіцистики. Скоріш за все, це заслуга редакторів та доволі
високих професійних стандартів західних наукових видань,
чутливих і неприхильних до будь-яких форм пропаганди. Втім,
будучи більш-менш академічними за формою викладу, його праці
за змістом залишаються й тут виразно пропагандистськими. Так,
наприклад, говорячи про «конфлікт» на Донбасі, він примудряється й у нібито-науковій статті жодним словом не згадати
Росію та її роль у розпалюванні й підтримуванні цього
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«конфлікту»: «Якщо ці історичні моделі (регіональні поділи й
упередження в Україні) тривалий час залишалися стабільними, то
чому вони вибухли допіру тепер? Тому що насильницьке усунення
президента Януковича порушило делікатний баланс інтересів між
Галичиною й Донбасом. Воно було сприйняте як безпосередня
загроза підставовим інтересам російськомовних українців. Лише
після повалення Януковича оприявнився масовий зсув настроїв
іншої України від пасивного несприйняття Майдану до прямого
повстання в Криму й на Донбасі. В середині квітня дві третини
жителів Донбасу заявили, що вважають Майдан «збройним
поваленням уряду, організованим опозицією за підтримки Заходу».
Сьогодні це почуття посилилось унаслідок численних військових і
цивільних жертв» [12, c. 31].
Серед інших помітних Putinversteher’ів слід неодмінно згадати
одіозного Стівена Коена [13], котрий із дружиною [14] видає
прокремлівський журнал «The Nation» [15], прихильника «реалізму» [16] в геополітиці Джона Мершгаймера [17], скандального
директора Інституту Кенана у Вашинґтоні Метью Рожанського [18], творця фантастичної теорії про майданівських «снайперів» Івана Качановського* [19, c. 220 – 224] та, звичайно ж,
редактора журналу «The National Interest» (чи, як його жартома
*

Основне «відкриття», розпропаговане також у численних інтерв’ю,
виступах і републікаціях, полягає в тому, що снайперське побоїще на
Майдані було буцімто сплановане й здійснене закулісними організаторами
«революції» з метою спровокувати повалення уряду й захоплення влади. На
підтвердження цього він наводить різноманітні чутки, а також нібито
балістичні дані, які вказують, що загиблi отримали смертельні поранення не
від снайперів Янукoвича, а з боку «своїх». Більшість «доказів» Качановського була спростована його критиками на сайті <http://ivan-katchanovski.
blogspot.com/> та на окремій сторінці ФБ <https://www.facebook.com/IvanKatchanovski-is-a-falsifier-of-the-contemporary-history-of-Ukraine1449195048708622/>. Не входячи тут у цю надзвичайно деталізовану
полеміку, зазначу лише, що упередженість автора помітна навіть на суто
методологічному рівні: всі сумнівні, двозначні факти він однозначно
витлумачує на користь своєї гіпотези, а головне – навіть не припускає, що
таємничі постріли могла здійснювати третя сила – якій найбільше залежало
на ескалації конфлікту в Україні та творенні ситуації «керованого хаосу».
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називають, «The Russian National Interest in the U.S.») Дмітрія
Саймса – колишнього іммігранта зі СССР і ймовірного аґента КҐБФСБ [20]. Серед усіх «гібридних» колег йому єдиному, здається,
не пощастило зберегти «експертну» репутацію: після гучного
викриття його зв’язків із засудженою російською шпигункою
Марією Бутіною [21] мусив перебратися назад до Москви, де тепер
веде пропагандистську програму «Большая игра» на Першому
каналі російського телебачення [22].
Практично ніхто з-поміж цих «фахівців» ніколи себе не
утруднював вивченням української мови, історії і, взагалі,
краєзнавства, – річ на Заході майже неможлива для справді
серйозних дослідників тої чи тої країни чи регіону. Але оскільки
Україна, за висловом Путіна, – це не справжня країна, то й серед
його «розумійників» необізнаність або й цілковите невігластво не
вважається перешкодою для квазіфахових розмірковувань і
глибокодумних висновків.
Один із таких «експертів» – аналітик каліфорнійського Центру
вивчення тероризму й розвідувальної діяльності CETIS (Center for
Terrorism and Intelligence Studies) Ґордон Ган, прозаймавшись ціле
життя дослідженням сучасної Росії та загрози ісламізму на
Північному Кавказі, від кінця 2013 року почав раптом публікувати
пропагандистські тексти про Україну, витримані цілком у дусі
офіційного кремлівського наративу. Для цього він завів собі навіть
персональний сайт з облудно-«академічною» назвою Russian and
Eurasian Studies <https://gordonhahn.com>, де друкує екстравагантні
статті не тільки про Україну, а й, наприклад, про «першу гібридну
війну між слов’янами», якою була, виявляється, інспірована
Ватиканом польсько-литовська війна з Росією 1604 – 1618 років –
так звана «Смута» [23]. Нещодавно він увінчав цю свою
«аналітику» книжкою «Україна над прірвою: Росія, Захід і «нова
холодна війна», виданою хоч і не в академічному, а все ж досить
потужному видавництві Макфарленд, із посвятою «покійній
дружині Марії Марковні Стєґанцевой» [24].
У квітневій (2019) статті, присвяченій президентським виборам в Україні [25], він повторив звичний набір московських
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пропагандистських штампів – і про фашистський путч, і про
ультранаціоналістів (на чолі з Порошенком) при владі, і про
майданівських снайперів, котрі стріляли буцімто по своїх, щоб
спричинити якомога більше жертв і спровокувати врешті вигнання
Януковича, і, звісно ж, про «громадянську» (а не російськоукраїнську) війну на Донбасі. При цьому «знавець» України
повідомив довірливим читачам, що Порошенко програв вибори
навіть у своїй рідній Волинській (sic) області, що вибори до
Верховної Ради мають відбутись у вересні, що УПА була союзником нацистів під час війни, що «Самопоміч» (яку він чомусь
називає Self-Help замість Self-Reliance) – це базована в Галичині
ультранаціоналістична партія (інших партій у Галичині, вочевидь,
і бути не може). А також – що в Україні й далі існує сильний
антисемітизм, котрий став тепер просто менш помітним, бо на
перший план вийшла «ксенофобія до етнічних росіян». Тож і
вибори президента-єврея в цьому контексті зовсім не свідчать про
зменшення українського «генетичного» (як висловився був інший
подібний експерт [26]) антисемітизму*. Скоріш навпаки – вони
створюють загрозу посилення антисемітських настроїв у разі
неминучих невдач чи промахів, допущених новим президентом.
Як і всі пропутінські коментатори, Ґовард Ган однозначно
інтерпретує перемогу Зеленського як поразку порошенківського
«ультранаціоналізму» (він обсесійно вживає цей термін 16 разів у
порівняно невеликій статті, i ще 10 разів – термін неофашизм,
найчастіше в поєднанні з прикметником «галицький»). Втома
населення від війни («громадянської», звісно) і бажання «нормалізувати» стосунки з Росією теж згадуються серед основних
мотивів антипорошенківського голосування, проте, як і в інших
*
Українці, за цією перверсивною логікою, опиняються в ситуації loselose – хоч так програєш, хоч так. Бо й справді: якщо б вони не обрали
Зеленського, то тим тільки б підтвердили свій антисемітизм. Але й обравши,
вони його анітрохи не спростували, скоріш навпаки – показали підступне
бажання зробити в майбутньому з президента-єврея цапа-відбувайла за всі
невдачі. Тобто – знову ж таки дати волю своєму одвічному і довічному,
примордіальному антисемітизмові.
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подібних текстах, ані суть цієї війни, ані способи «нормалізації» не
проблематизуються – тобто ані аргументи інших дослідників, які
не вважають цю війну громадянською [27; 28], не розглядаються,
ані результати розмаїтих соціологічних опитувань, які показують
рішуче неприйняття українцями «нормалізації» на російських,
тобто капітулянтських умовах [29], не враховуються.
Стаття Ґоварда Гана вирізняється серед подібних писань лише
обсесійною зацикленістю на українському «ультранаціоналізмі» та
надмірною навіть для цього середовища схильністю до всіляких
конспірологічних теорій, серед яких – не лише «снайперська»
маячня Качановського, а й власні бездоказові, проте висловлені з
абсолютною категоричністю («there can be little doubt») домисли
щодо готовості Порошенка на різні лади сфальшувати чи скасувати вибори, i такі самі категоричні й бездоказові припущення
(«there is good reason to believe») щодо готовості керівництва
Верховної Ради, силовиків та майданних ультранаціоналістів-неофашистів повторити насильство 2014 року «задля збереження
своєї влади та уникнення можливих розслідувань їхньої корупції
та первородного гріха Майдану» [тобто вбивства протестувальників міфічними «снайперами від Саакашвілі»].
Конспірологічні теорії на Заході (і, взагалі, у відкритих
суспільствах) не мають такого поширення, як у Росії, де більшість
населення вірить, скажімо, що це українці збили малазійський
літак МН17 [30], що британці самі, аби лиш скомпрометувати
Росію, отруїли Скрипалів [31], і що американці насправді ніколи
не висаджувалися на Місяць, а лиш майстерно зняли в Голівуді
кіно-імітацію [32]. І все ж чимало західних авторів, зокрема й не з
кремлівського «пулу», готові некритично репродукувати сумнівні
історії з московських джерел – чи то про зловісні приготування
порошенківською командою масових виборчих фальсифікацій, чи,
взагалі, скасування виборів та встановлення диктатури, а чи – за
новішим сценарієм – приготування нового повстання на чолі з
тими самими, що й п’ять років тому, майданівськими «неофашистами» – тепер уже проти іншого, але теж усенародно обраного
президента, Володимира Зеленського.
15

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 3-4 (99-100)

І якщо репродукція конспірологічних сюжетів у маргінальних
прокремлівських виданнях є частиною їхнього звичного, сказати б,
«бізнесу», то проникнення подібних прогнозів до поважніших
публікацій вказує не лише на заразливість російської пропаганди,
яка на різні лади індукує бажані месиджі, а й на кепську обізнаність західних авторів з українськими реаліями, що, власне, й
робить їх вразливими до відповідних інформаційних інфекцій. Бо
ж річ не в тім, що новий Майдан не може відбутись у принципі, а в
тім, що подібні події не відбуваються за бажанням групи осіб –
хоч би яких впливових, багатих чи харизматичних. Ніякий
Макфол, ані Нуланд, ані Ярош, ні Порошенко не виведуть на
вулиці мільйони людей, якщо до цього не прислужиться сама
влада – не скоїть щось справді серйозне, ганебне, обурливе, щось,
що глибоко вразить почуття гідності і справедливості. Не розуміти
цього – означає свідомо чи підсвідомо йти за кремлівською
інтерпретацією народних повстань як такого собі шабашу
проплачених екстремістів, керованих із місцевих чи зарубіжних
підривних центрів.
«Запах шин»
Напередодні парламентських виборів далеко не маргінальний
журнал «Newsweek» опублікував сенсаціоналістську, щоб не
сказати провокативну, статтю Джонатана Брансона «Ви хочете
революції? Більшість українців наразі не хоче» [33]. Основна її
теза – прихильники Порошенка (так звані «25 відсотків», серед
яких чимало активістів Майдану, ветеранів АТО, волонтерів i,
звісна річ, націоналістів-праворадикалів) «вичерпали всі легальні
засоби», щоб зупинити Зеленського та його партію, тож їм
лишається тепер один вихід – вулична боротьба. Досвід у них,
мовляв, є, бажання теж. Надто тепер, коли Україна ось-ось
остаточно їх викреслить зі своїх виборчих списків, було б наївно
вважати, пише він, що вони легко відмовляться від усього, за що
боролись і гинули. «Майдани показують, що революційна
меншість здатна накинути свою волю іншим українцям… Попри
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величезну підтримку, яку Зеленський отримав від виборців,
«25 відсотків» готові його повалити – і тим самим підтвердити
давню московську оповідь про фашистську хунту». А тому,
стверджує Брансон, Захід повинен охолодити революційний запал
«25 відсотків» і втишити їхній реваншистський наратив.
На відміну від суто пропагандистських текстів «путінських
розумійників», стаття Брансона не позбавлена проникливих
спостережень та логічних (здебільшого) аргументів, тож догледіти
в ній численні маніпуляції значно складніше. Брансон висловлює
слушне занепокоєння агресивною риторикою, що заповнила в
Україні політичний простір, – проте помічає її лише з одного боку
(«Зупинимо реванш!», «Ні капітуляції!», «Захистимо Україну!») і
впритул не добачає з іншого («Весна придет – сажать будем»,
«Сделаем их вместе» – при тому, що «сделать кого-то» – це
кримінальний жаргон путінського розливу, якому взагалі не мало
би бути місця в політичному дискурсі). Брансон нібито й визнає,
що настороженість частини електорату («25 відсотків») стосовно
Зеленського не цілком безпідставна – беручи до уваги ксенофобський, антиукраїнський характер його «гумористичних» шоу,
відсутність чіткої програми і водночас контроверсійні висловлювання його табору стосовно мовної, культурної, історичної та
безпекової політики. Але це не веде автора до логічного, здавалося
б, висновку – про потребу певного компромісу з чималою
(принаймні 25-відсотковою) меншиною. Ні, це меншина повинна
змиритися з будь-яким рішенням більшості (обраної, зазначимо,
без будь-якої чітко задекларованої програми), – навіть якщо це
рішення означатиме цілковиту узурпацію влади (як це було вже за
Януковича) і зраду національних інтересів.
Брансон кепкує з «червоних ліній», що їх представники
українських громадських організацій окреслили у спільній заяві з
приводу низки сумнівних рішень і висловлювань новообраного
президента; він трактує це як шантаж, хоча в заяві йдеться про
цілком слушне занепокоєння й обґрунтовану переконаність, що
переступання деяких ліній справді «призведе до погіршення як
внутрішньополітичної, так і зовнішньої ситуації навколо нашої
17

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 3-4 (99-100)

країни» [34]. Щоб зробити цю заяву загрозливішою, Брансон
підверстує до неї емоційні заяви Парубія й Вятровича, взяті із
Твітера, хоча за бажання міг би дати і спокійніший та збалансованіший коментар від котрогось іншого представника цього
табору. Наприклад – від Павла Клімкіна, котрий, замість
величезної кількості «червоних ліній», окреслив лиш дві,
найсуттєвіші: «Не потрапити знову в зону російського впливу, під
російський менеджмент» та «не дати Кремлю запустити процес
фрагментації України… Усе інше можемо обговорювати» [35].
Брансону, однак, конче потрібно показати зловісний революційний радикалізм «25 відсотків», тож він не просто вибирає
політиків, уже достатньо демонізованих медіями (щоб суттєво
полегшити собі викривальне завдання), а й певним чином препарує їхні висловлювання: «Коментуючи президентські вибори, –
пише Брансон, – Вятрович заявив, що Зеленський програв, дарма
що [формально] виграв, – бо ж активісти ніколи його не
підтримають, а інші українці не мають значення». Остання фраза
(виділена мною курсивом) – домисел самого автора. Насправді
Вятровичу йшлося про інше: про потребу будь-якої влади, яка
хоче реформувати країну (а не просто її грабувати), залучити на
свій бік активну, громадянську частину суспільства. Дослівно це
звучить так: «Зеленський програв, незалежно від результату
виборів. Навіть якщо він отримає більшість на виборах – його це
не врятує. Бо це пасивна більшість – глядачі, а не громадяни.
Активну меншість він програв і не зможе опанувати нею. А саме
ця меншість є двигуном змін в суспільстві» [36].
Вятрович може помилятися щодо виборців Зеленського, –
адже й серед них можуть бути активні громадяни, а не лише
«глядачі». Проте він цілком має рацію щодо активних «25 відсотків» – без них можна вигравати тактично, на виборах, але не
можна перемогти стратегічно, змінюючи країну.
З Парубієм Брансону випало легше – його фраза із Твітера
промовляє сама за себе: «Ви думаєте, що це в повітрі запах
реваншу, – принюхайтеся! Це запах палаючих шин! Реванш не
пройде!» [37] Брансон не згадує, правда, що то була суто емоційна
реакція на юридично сумнівне рішення Зеленського про розпуск
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парламенту. Навпаки, він уточнює, що з боку Парубія це аж ніяк
не пусте вихваляння (braggadocio), бо ж цей добродій, виявляється,
має неабиякий екстремістський досвід: керував парамілітарними
загонами на обох Майданах, сам належав колись до тих самих
праворадикальних груп, з яких склалися згодом Правий сектор та
батальйон Азов, і врешті, як секретар РНБО, легітимізував усіх тих
праворадикалів у складі новоствореної Національної гвардії.
На довершення карикатурного опису порошенківців Брансон
зазначає, що Парубій і Вятрович – це «контроверсійні націоналісти, які героїзують діячів, причетних до Голокосту», зокрема
«наставника есесівців Степана Бандеру» («SS trainer Stepan
Bandera», sic) та «командира каральних загонів Романа Шухевича». Після чого у читачів «Ньюсвіку» не повинно виникнути
жодних сумнівів щодо авторової головної тези: прибічники
Порошенка («25 відсотків») уже «вичерпали всі легальні засоби»
зупинити Зеленського та його партію, тож їм лишається тепер
один вихід – новий Майдан. При тому, що західний аналітик не
може не знати: легальні засоби політичної боротьби – це не лише
вибори, а й рутинна діяльність у парламентській і позапарламентській опозиції, протестні акції, просвітницька й пропагандистська робота, приготування, зрештою, до нових виборів. А
Майдан – це вже крайній засіб політичного опору, застосовний
лише тоді, коли всі інші засоби виявляються недоступними. Ніхто
при здоровому глузді не піде на барикади лише тому, що «наш»
кандидат програв, а «чужий» виграв. Майдан – це зовсім не
накидання «своєї волі іншим», а захист своїх власних прав і
власної гідності.
Брансон принижує суть Майдану, зводячи його до такого собі
бунту лузерів, готових починати вуличну боротьбу після кожних
програних виборів чи несприятливого для них голосування в
парламенті. Він так само принижує й виборців Зеленського,
стверджуючи, ніби вони проголосували за проросійську політику
(«How can Ukraine prevent pro-Russian politics if voters prefer it?») –
дарма що ця теза не підтверджується жодними соціологічними
опитуваннями: лише 5% респондентів загальнонаціонального
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опитування згадують «поліпшення стосунків з Росією» серед
трьох пріоритетних завдань для нового президента, причому серед
виборців Зеленського їх іще менше, ніж загалом по Україні, –
4% [11, c. 38, 40]. Але Брансона, схоже, не цікавить реальність,
йому конче треба переконати читачів, що «25 відсотків» – це
екстремісти, яких український народ вигнав у двері і тепер вони
намагаються повернутися у вікно, готуючи «третій Майдан»
(котрий, додає автор, неодмінно очолить крайня правиця). Брансон, зрештою, принижує й сам себе, коли свідомо оглуплює
опонентів і примітивізує їхню позицію: «Патріоти вважають, що
мир на Донбасі, передбачений Мінськими угодами, – це підступний засіб знищення України, і що припинення війни на будь-яких
інших умовах, відмінних від їхніх власних, неодмінно спричинить
нові заворушення».
Насправді критичне ставлення до Мінських угод, особливо в
їх московській інтерпретації, – це не обсесія «патріотів» (дискурсивно представлених тут як такі собі параноїки), а докладно
обґрунтована позиція багатьох експертів – як, наприклад, Данкена
Алена з провідного британського аналітичного центру Chatham
House. Він нагадує, зокрема, що для Путіна українці і росіяни –
«один народ», що Україна – це не країна, а історичне непорозуміння, і що ніякого суверенітету, на його погляд, вона мати не
може, тому що примордіально належить до російської сфери
впливу і т. зв. «привілейованих інтересів». Відповідно, й Мінські
угоди для Путіна – це лиш спосіб знищити український суверенітет («The Kremlin sees these agreements as tools with which to
break Ukraine’s sovereignty»). «Київ повинен змінити свою Конституцію і передати більшу частину влади т. зв. «ДНР» та «ЛНР».
Отримавши «спеціальний статус», ці режими номінально будуть
реінтегровані в Україну, проте практично залишаться поза
контролем Києва з правом, натомість, ветувати українські
зовнішньополітичні рішення. Україна тим часом трактує Мінські
угоди як засіб відновлення свого суверенітету. Мається на увазі
передача значно менших обсягів влади у регіони і їх чітке
підпорядкування Києву після реінтеграції. Україна намірена сама
визначати свою внутрішню і міжнародну політику» [38].
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Інтерпретації Мінських угод, підкреслює Ален, засновані на
несумісних розуміннях суверенітету. Їх неможливо узгодити.
Україна може бути або суверенною (за українською версією), або
ні (за російською версією). Імплементація Мінських угод означає
переважання або української версії, або російської. Жодної
проміжної версії не існує. Прикметно, що прихильники «компромісу» не пояснюють, яким би він, докладніше, мав би бути.
Гіпотетично він мав би передбачати передачу «ДНР-ЛНР»
ширших повноважень, ніж того б хотілося Україні, проте менших,
ніж того б хотілося Росії. Але на практиці, коли б навіть вдалося
про таке компромісне розв’язання домовитися, його навряд чи
прийме українське суспільство, настроєне проти будь-яких
істотних поступок – крім хіба що регіональної двомовності. Проте
так само його не прийме й Росія, котрій конче потрібно добитися
від України не просто окремих поступок, а ґрунтовних
конституційних змін, щоб міцно замкнути її у своїй сфері впливу.
Відомий російський економіст Андрєй Іларіонов, який деякий
час близько співпрацював із Путіном і добре вивчив ментальність і
психологію свого патрона, переконаний, що жодне розв’язання
конфлікту, крім фактичної капітуляції України, його не влаштує:
«Для Путіна війна проти України, за Крим, Донбас, Придністров’я
має особливий, сакральний, характер. У його свідомості виняткове
місце посідає поняття так званої «історичної Росії». Це не лише
відмова визнати існування таких народів, як українці і білоруси.
Це ще й сприйняття ним цієї війни не просто як війни за
територію, а й як війни священної – за відвоювання у «ворожих
сил» свідомості мільйонів «руських православних» людей. Увага
української громадськості прикута тепер насамперед до Донбасу,
значно менше – до Криму. А в Путіна у голові сидять не Донбас і
не Крим, а Придністров’я до Дністра і вся Україна до Збруча ...
Уявлення Путіна про «історичну Росію» та її кордони мають для
нього воістину «вистражданий» характер. Вони виникли не на
порожньому місці і не вчора. І від них він не відмовиться ні за які
гроші, під жодними санкціями» [39].
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Спонукання до «діалогу»
Тема «нормалізації» («діалогу», «примирення», «компромісу») з Росією вийшла останнім часом на перший план у дописах
прокремлівських пропагандистів. Усі інші теми й сюжети виконують тут допоміжну функцію: обґрунтовують на різні лади
«природність», бажаність, необхідність і неминучість «нормалізації» – попри шалений спротив ультранаціоналістів, неофашистів
та їхніх західних покровителів. Якщо звести усі ці тексти до
спільного знаменника, то вибудовується приблизно такий наратив:
у лютому 2014 в Києві відбувся неофашистський переворот,
спонсорований олігархами та Заходом, невдоволеним надто
дружньою політикою Януковича щодо Росії. Ультранаціоналісти
на чолі з Порошенком заборонили російську мову, а згодом і
російське радіо, телебачення, Інтернет, кіно, книгу і навіть спробували були заборонити церкву; розв’язали війну на Донбасі, почали
терор проти російськомовного населення, зруйнували своєю
некомпетентністю рештки державного управління, знищили
економіку й розікрали західну допомогу. Український народ,
однак, пам’ятаючи братську спорідненість із російським, не
піддався пропагандистським зусиллям ультранаціоналістів і,
попри цензуру, залякування та виборчі фальсифікації, одностайно
проголосував проти чинної влади, проти її націоналістичної
політики, за відновлення дружніх відносин з Росією.
Останнім часом до цього наративу додався ще один сюжет,
зумовлений, очевидно, тим, що новообраний президент не виявив
поки що особливого прагнення до капітуляції, тобто до «діалогу»
й «примирення» у кремлівських термінах. «Розумійники Путіна»
почали, отже, готувати логічне пояснення цій його стриманості:
Зеленський, мовляв, хотів би «нормалізації», проте побоюється
праворадикалів, які вже погрожують новим Майданом, тобто
державним переворотом, а також – як натякають деякі інші коментатори – можливих західних/американських санкцій за надмірну
«проросійськість». Можемо припустити подальше посилення
цього наративу у прокремлівських дописах – мірою того, як новий
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президент розчаровуватиме своєю політикою і Кремль, і його
«аналітиків».
Українські путіністи, схоже, вже отримали з Москви відповідну відмашку: «Зеленский продолжает политику Порошенко по
расколу страны», – повідомила через Твітер агентства ТАСС
«Опозиційна платформа – За життя» [40]. Професор Ніколай
Петро опублікував тим часом у журналі «The National Interest»
чергову прокремлівську статтю – за характерною назвою «Чи
націоналізм отруїть нового українського президента?» [41]. Там
він повторив уже добре знайомі тези про непоборне бажання
українців «нормалізувати» відносини з братнім російським народом, – яке, власне, й спонукало їх масово проголосувати проти
«русофоба» Порошенка за простого російськомовного хлопця з
індустріального й інтернаціонального, безпечно віддаленого від
Галичини, Кривого Рога.
Про те, що українці могли мати й інші причини проголосувати
проти Порошенка, ніж його гадана «русофобія», Ніколай Петро,
схоже, не припускає. Хоча для багатьох неупереджених аналітиків
саме таке пояснення виявилось очевидним: «Порошенко програв,
бо не впорався з ключовими для виборців проблемами –
корупцією, монополізацією політичного процесу елітами та
падіння життєвих стандартів» [42]; «Виборці визнали його винним
у двох українських бідах – слабкій економіці та повсюдній
корупції» [43]; «Зеленський виграв радше завдяки антикорупційним настроям, а не проросійській програмі» [44]; «Якщо вибори й
були референдумом з приводу Порошенкового президентства, то
аж ніяк не поєдинком довкола геополітики чи довкола двох
кардинально протилежних проектів побудови Української держави» [45]; виборчі перегони «показали серйозний розрив між
націєтворчими пріоритетами чинної влади та преференціями
простих українців, зацікавлених насамперед у нескорумпованих
інституціях, гідних заробітках та плюралістичному суспільстві» [46].
Прикметно, що Ніколай Петро знає про всі ці проблеми, але,
відповідно до своїх ідеологічних настанов, не вважає їх основними: «Звичайно ж, економічний занепад, різке скорочення
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соціальних послуг, дев’ятикратне підвищення ціни газу й
опалення, – все це разом поглибило Порошенкову непопулярність,
а проте не було вирішальним чинником» [10]. Вирішальним, на
його думку, було прагнення українців примиритися з росіянами й,
відповідно, відкинути тих політиків («русофобів»), які цьому
перешкоджають. Українці, мовляв, примордіально пов’язані з
росіянами, а отже, не можуть хотіти нічого іншого. А якщо й
хочуть, то просто не розуміють свого інтересу, своєї вигоди, їх
задурманили підступні політики, затьмарили їм свідомість, і тому
треба їм, як малим дітям або ж розумово неповносправим, усе
пояснити, а в разі непослуху – примусити, для їхнього ж блага.
Саме цим, власне кажучи, і займаються ось уже п’ять років
російські найманці на Донбасі та російські пропагандисти в масмедія.
Ніколай Петро вірить, як і Владімір Путін, що українці і
росіяни – це майже один народ і що вони приречені, хоч би там
що, бути разом. Путін справді зобов’язаний у це вірити, бо інакше
вся його політика щодо України виявиться нелегітимною.
Американський експерт, однак, вірити в це не мусить. Він може
залюбки переглянути цілу низку соціологічних досліджень, які
показують, зокрема, що лише 4% українців вважають вплив Росії
на майбутнє своєї країни позитивним (1% на Заході, 7% на Сході);
лише 26% готові заради миру пожертвувати Кримом, лише 14% –
Донбасом, і лише 7% – національним суверенітетом [47, c. 30, 33].
І навіть на «проросійському» (буцімто) Сході лише 16% опитаних
вважає поліпшення стосунків з Росією одним із пріоритетних
завдань для нового президента. На Півдні таких – 8%, у Центрі –
4%, на Заході – нуль [11, c. 39]. І річ не в тім, що вони як запеклі
націоналісти не хотіли б такого поліпшення, а в тім, що знають –
ніякого поліпшення з путінською Росією бути не може. Хіба що
(див. вище) коштом Криму, Донбасу, суверенітету. Саме тому в
Україні й немає ані «партії миру», ані «партії війни». А є, за
влучним спостереженням Андрєя Піонтковського, партія опору і
партія капітуляції [48].
Саме до цього – до «миру» на умовах Кремля – підштовхує
Україну армія путінських провокаторів у Москві, їхніх партнерів у
24

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Києві та поважних «гібридних експертів» по цілому світу. Остання
путінська пропозиція, озвучена його головним пропагандистом
Дмітрієм Кісєльовим, – пропозиція так званого «телемосту» між
двома кремлівськими телеканалами (один розташований у Москві,
другий – у Києві) викликала неабиякий ентузіазм серед цієї
публіки і водночас – неабияке роздратування після того, як
українці, включно з новообраним (і буцімто «проросійським»)
президентом засудили її як «дешевий піар-хід».
«Такої реакції можна було сподіватися від старої гвардії, яку
виборці щойно викинули на смітник», – обурено написав Ніколай
Петро. – Натомість Зеленський «мусив би розуміти, що головне
джерело його масової підтримки походить із прагнення нормалізувати стосунки з Росією. Однак він, замість підтримати
телевізійну дискусію між простими людьми, зухвало закликав
(challenged) Путіна сісти за переговори з ним і ще чотирма
світовими лідерами – Трампом, Макроном, Мей та Меркель –
порозмовляти про те, «чий Крим і кого «нема» на Донбасі» [41].
Петро знає, що «діалог» – досить популярне на Заході слово,
тож уживає його, як мантру, ледь не в кожному реченні: згадує,
зокрема, що з телевізійного мосту між Москвою і Вашинґтоном
наприкінці «перестройки» почалася нормалізація совєтсько-американських стосункiв; згадує про важливість народної дипломатії як
засобу подолання взаємної недовіри і спонукання політиків до
ефективнішого діалогу; згадує й потребу діалогу між самими
українцями – як способу подолання тупикової ситуації на Сході,
зокрема, діалогу з «повстанцями», як того буцімто «вимагає
четвертий пункт Мінських угод» («хоча Зеленський, – ущипливо
додає Петро, – може цього й не знати»).
Насправді Мінські угоди нічого не говорять про «діалог із
повстанцями», тобто бойовиками. Україна не визнає їх за легітимних представників регіону, тож у Мінську вони присутні лише як
представники «збройних формувань окремих районів Донецької та
Луганської областей» (і саме під такою назвою фігурують в усіх
документах), – тобто, з українського погляду, – як частина
російських окупаційних військ, що їх Москва вперто не бажає
визнавати своїми. Тільки цим і зумовлена їхня присутність у
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Мінську: для України вони фактично лише частина російської
делегації, тож ніяких окремих переговорів із ними – поза
Мінськом і без присутності їхніх фактичних московських
господарів – Україна не проводитиме.
У четвертому пункті Мінських угод справді є слово «діалог»,
але немає слова «повстанці», як і жодного іншого уточнення, тому
що йдеться про той самий процес у тому самому Мінську в тому
самому форматі [49].
Ніколай Петро маніпулює, однак, не лише текстом Мінських
угод (цілком у кремлівському стилі), а й самою ідеєю «діалогу».
Будь-який діалог потребує, по-перше, справді важливої для обох
сторін мети і, по-друге, справді репрезентативних і щиро
зацікавлених у досягненні тої мети учасників. І з першим, і з
другим, однак, в українсько-російському випадку є поважні
проблеми.
Якщо головною метою вважати мир (чи т. зв. «нормалізацію»), то тут жоден діалог, власне кажучи, не потрібен, а
потрібне лише політичне рішення: просто вивести російські
окупаційні війська з Донбасу і Криму, звільнити заручників,
погодитися на репарацію. Після цього можна й справді почати
якийсь діалог щодо «нормалізації».
Якщо ж метою є просто обмін думками між «простими
людьми» з «неполітичних питань», як це анонсували ініціатори
скандального «телемосту», то чи не означатиме це імпліцитно, що
«політичних питань» ніби й не існує, що вони неважливі, і що для
«простих людей» це насправді не має ніякого значення? Який би
вигляд мав би подібний радіоміст між «простими» росіянами й
німцями десь так року 1942-го, без жодної тобі політики? І як,
зрештою, добирати «простих людей» в авторитарних державах, де
нема ані свободи слова, ані громадянського суспільства; як
добирати ведучих на телеканалах, спеціально створених для брехні
й пропаганди?
Відповідь українського президента на цю провокацію
виявилася справді доволі влучною, а істерична реакція путінських
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«гібридних аналітиків» – напрочуд показовою. Ніколай Петро
нагадав українському новачкові, що саме «радикальний націоналізм» погубив Порошенка, що «п’ять років русофобії й санкцій
не змінили російської політики», і що виборці очікують від нього
зближення з Росією, бо інакше зроблять із ним те саме, що з
попередником. Стівен Коен у недавно опублікованій у власному
журналі статті пішов іще далі: закликав Трампа натиснути на
Зеленського (а також на МВФ, який надає Україні позики), щоб
зробити українського президента поступливішим щодо діалогу з
«повстанцями» та їхнім московським патроном. Бо ж Обама і
Байден, виявляється, використовували свій «напівколоніальний
вплив на Порошенка», щоб спонукати його до розриву «столітніх
зв’язків із Росією» й приєднання до сфери впливу НАТО, тим
самим лише погіршуючи ситуацію в Україні, зануреній у громадянську війну. Тож тепер, переконує Коен, треба виправити
помилку й використати наявні фінансові важелі для встановлення
в Україні миру [50].
На це можна було б відповісти цитатою з уже згадуваного
Данкена Алена: «Все це ілюзії. Жоден український лідер не дасть
Росії того, чого б їй хотілося. Навіть звичайна спроба розглянути
передачу регіонам повноважень у тому обсязі, на якому наполягає
Кремль, може виявитися для них політичним самогубством.
Російські керівники, однак, далі вірять, що зможуть силою
приборкати Україну і змусити до прийняття їхньої інтерпретації
Мінських угод» [38].
Але є й офіційна позиція українського МЗС, озвучена Павлом
Клімкіном: «Я вважаю, що неможливо укласти угоду з Путіном
стосовно Донбасу (…) оскільки у нас фундаментально різні
інтереси. Їх не можна привести до компромісу. Наш інтерес –
повернути Донбас, не тільки територію, а й людей. І поступово
включити Донбас в наш простір, а путінський інтерес – це зробити
Донбас контрольованою Росією територією, змінити пару людей,
пару прізвищ і сказати: а тепер ви їх фінансуєте, я їх контролюю, і
це початок процесу розвалу України… Це неможливо. При тому я
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визнаю, що нам потрібна якась ситуативна домовленість про
припинення вогню, про припинення гарячої фази війни,
безумовно, але укласти угоду неможливо, оскільки Путін хоче,
щоб Україна, якої ми з вами прагнемо, не існувала» [51].
Зважаючи на всі ці обставини, можемо передбачити, що
позиція України залишатиметься, скоріш за все, незмінною –
незалежно від будь-яких змін, теперішніх і прийдешніх, у
коридорах влади.
Кілька висновків
Росія, поза сумнівом, чинитиме й далі всебічний тиск на
Україну – військовий, економічний, політичний і, звісно, пропагандистський. Західні «аналітики» і надалі відіграватимуть у цій
масштабній спецоперації важливу комунікаційну роль – впливаючи відповідним чином на публіку, зокрема (і передусім) на
медійників та політиків. До традиційних кремлівських месиджів
про Україну як корумповану дисфункціональну державу (failed
state), керовану ультранаціоналістами, що переслідують русофонів,
додасться ще наратив про «хороший» український народ, який
прагне відновити примордіальні тисячолітні зв’язки з народом
російським, проте цьому перешкоджають «погані» еліти, котрі
зрікаються своїх обіцянок – чи то зі страху перед вуличними
неофашистами, чи то під тиском жадібних олігархів, чи – за
намовою традиційно «русофобського» Заходу.
При цьому для підтвердження споконвічної спрідненості,
майже-тотожності українців і росіян вони й надалі використовуватимуть факт переважної російськомовності українських міст і
все ще високий попит українців на російський культурний,
особливо поп-культурний, продукт. По-друге, вони й надалі
апелюватимуть до соціологічних досліджень, вибираючи з них
окремі, зручні для подальших маніпуляцій дані, зокрема – щодо
загалом позитивного, попри війну, ставлення українців до росіян
(замовчуючи при тому, що ставлення до Російської держави, тобто
до всіх її інституцій на чолі з президентом, є вкрай негатив28
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ним) [52, с. 50; 53, c. 23]. І, по-третє, вони й надалі використовуватимуть безвідповідальні заяви та радикальні акції різноманітних
маргіналів для підживлення міфу про страшний і могутній
український націоналізм, неофашизм, антисемітизм та русофобію.
Було б, звісно, добре, коли б українці самі трохи звузили ґрунт
для цих аргументів, обмежили їхнє безперешкодне поширення на
своїй території і навчилися просувати й обстоювати власні
погляди в міжнародному просторі міжнародними мовами. Але слід
розуміти також, що для протистояння масштабній, добре
злагодженій російській пропагандистській агресії ніколи не буде
досить самих лише симетричних, тобто словесних засобів.
Українці повинні йти шляхом своїх західніших сусідів: швидко
змінювати країну, максимально поглиблюючи контраст між її
реальним виглядом – та віртуальним образом, витворюваним
«гібридними аналітиками».
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ЕТНОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНІЙ
БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
Розглянуто категорію «етнополітична безпека». Визначено
та проаналізовано етнополітичні виклики національній безпеці
України, серед яких: відсутність даних щодо реального етнічного
складу населення України, втрата титульним етносом етнічної
самобутності на основі мовного фактора, демографічна криза,
сепаратизм, «гібридна» агресія Російської Федерації проти
України, втручання в етнополітичні справи України сусідніх
держав.

Окреслено шляхи подолання загроз національній безпеці
етнополітичного характеру, зокрема: проведення ефективних реформ у всіх сферах суспільно-політичного та
економічного життя; здійснення ефективної інформаційної
та мовної політики, патріотичного виховання молоді;
формування єдиного національно-символічного простору.
Ключові слова: державна етнополітика, етнополітична
безпека, національна безпека, національні меншини, державний суверенітет, територіальна цілісність.
Krasiwski О. Y., Pidberezhnyk N. P. The ethnopolitical
challenges of Ukraine’s national security. The category «ethnopolitical security» is considered. Ethnopolitical challenges to the
national security of Ukraine are identified and analyzed, including:
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uncertainty of the real ethnic composition of the Ukrainian population,
loss of the titular ethnic identity based on the linguistic factor,
demographic crisis, separatism, "hybrid" aggression against Ukraine,
interference with the state.
The ways of overcoming threats to the national security of
ethnopolitical character are outlined, in particular: carrying out
effective reforms in all spheres of socio-political and economic life;
implementation of effective information and language policy, patriotic
education of youth; formation of a unified national-symbolic space.
Key words: ethnopolitics, ethnopolitical security, national
security, national minorities, state sovereignty, territorial integrity.
Постановка проблеми. Українська нація, як і будь-яка інша,
є динамічним соцiальним організмом – цілісним і розділеним
однoчасно. Вона формувалася, безперестаннo формується й
змінюється в єдності й боротьбі протилежнoстей, шляхoм
актуалізації, посилення чи гармoнізації iманентних протирiч, через
вияви, загострення, розв’язання або «заморожування» штучно
сконструйованих чи спровокованих супеpечностей. В основi цієї
динаміки лежать відмiнності людських особистісних і групових
інтересів та цінностей і пов’язаних з ними ідентичностей –
етнiчних, культуpних, мовних, релігійних, політичних і геополітичних, регіональних, соціальних, вікових та інших. Недосконалість правових регуляторів, ефективних механізмів та інструментів, системності та узгодженості державної етнополітики
України в епоху швидкого розвитку цифpoвих та комунiкаційних
технологій, інтенсивних глобалізаційних процесів актуалізують
етнополітичні проблеми, які є вагомими факторами впливу на
національну безпеку нашої держави і потребують вирішення на
державному рівні.
Мета статті – проаналізувати етнополітичні виклики національній безпеці України та запропонувати шляхи їх вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми
етнополітики є предметом наукових досліджень вітчизняних
науковців. У більшості з них висвітлено проблеми етнічності та
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нації, концептуальні та практичні аспекти етнополітики, здійснено
аналіз етнонаціональних процесів. Зазначена проблематика висвітлена у працях В. Андріяш, О. Антонюка, В. Войналовича,
В. Євтуха, О. Картунова, В. Котигоренка, І. Кресіної, І. Кураса,
Г. Луцишин, О. Майбороди, Г. Мелеганич. Правові аспекти захисту прав національних меншин досліджували М. Алмаші,
В. Лемак, Л. Масенко, В. Овчаренко, Н. Папіш, О. Федунь. Правовому регулюванню мовних відносин в Україні присвячені роботи
О. Картунова, Б. Козьмука, В. Колісника, В. Котигоренка, Є. Ткаченка. Теорію етнополітичної безпеки розробив М. Вавринчук.
Виокремлення нерозв’язаних раніше частин загальної
проблеми. На сьогодні актуалізувалася низка етнополітичних
проблем, які є вагомими загрозами національній безпеці, територіальній цілісності та держаному суверенітету України. З огляду
на це, існує доцільність у площині політичних наук дослідити
етнополітичні виклики національній безпеці України та запропонувати шляхи їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Етнополітична
система належить до соціального типу систем, а організація та
розвиток будь-якої соціальної системи не підпадає під точні
закони та закономірності, оскільки умови і засоби забезпечення
соціальної стабільності здебільшого визначаються суб’єктивними
факторами і виступають прерогативою індивідуального і колективного інтелекту [2, c. 23]. З огляду на це, розвиток суспільних
формацій важко прогнозувати, оскільки він може здійснюватися за
одних і тих самих умов різними шляхами. Інколи такими, що
призводять до руйнування системи. Тому гарантування безпеки та
підтримання стабільності в етнополітичній системі є складним і
комплексним явищем.
Актуалізація етнічних зв’язків супроводжується вимогами та
спробами з боку етнічних меншин та їх еліт справедливо розділити
територію, ресурси, повністю перебудувати систему управління
державою. Нерідко це призводить до виникнення міжетнічних та
етнополітичних конфліктів різної інтенсивності. З огляду на це,
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існує необхідність виокремлення напряму в рамках національної
безпеки – етнополітичної безпеки.
Одну з перших спроб в Україні напрацювати теорію етнополітичної безпеки здійснив М. Вавринчук. На його думку, в сфері
гарантування національної безпеки накопичилося чимало теоретичних та практичних проблем етнічного характеру, від успішного
розв’язання яких значною мірою залежить існування України як
суверенної держави. Дослідник визначає етнополітичну безпеку як
«захищеність від внутрішніх та зовнішніх загроз, стійкість до
несприятливих впливів зсередини та ззовні, забезпечення таких
умов, які б гарантували існування та всебічний розвиток кожної
особи, незалежно від її етнічного походження, рівня розвитку
суспільства і держави, не беручи до уваги загальну кількість і
чисельність етноспільнот» [3, с. 8]. Ю. Калиновський визначає
етнополітичну безпеку як стан захищеності етнонаціональних
утворень у державі, нації в цілому та особистості (незалежно від
етнічної ідентифікації) від внутрішніх і зовнішніх загроз у вигляді
геноциду, ксенофобії, насильницької асиміляції. Основними параметрами етнополітичної безпеки Ю. Калиновський визначає: демографічну, культурну, мовну, політичну, соціальну, екологічну,
економічну, ресурсну, енергетичну, інформаційну, військову [5, с. 7].
Тож етнополітичну безпеку можна розглядати як комплекс
заходів держави, спрямованих на запобігання та протидію дестабілізаційним чинникам у сфері етнополітичних відносин, які
можуть дестабілізувати становище титульної державотворчої
нації, етнічних і національних меншин, корінних народів та
держави в цілому чи завдати шкоди окремим її представникам.
Стан захищеності основних об’єктів етнополітичної безпеки
характеризується етнополітичною стабільністю та етнополітичним
розвитком, здатністю держави та етносуб’єктів адекватно реагувати на загрози, які спричиняють міжетнічну напруженість, прояви
міжетнічної ворожнечі, міжетнічні, етнополітичні, етнотериторіальні конфлікти, що загрожують єдності суспільства, територіальній цілісності і суверенітету держави [4, с. 13]. Дослідники
виділяють чотири основні чинники етнополітичної безпеки
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України: етнічний, збереження самобутності українців, демографічний та імміграційний [4, с. 45].
Зокрема, останній перепис населення в Україні проводили ще
у 2001 р. У зв’язку із активізацією міграційних процесів ситуація
щодо кількісного та етнічного складу населення в Україні значно
змінилася. Відповідно до рекомендацій ООН черговий перепис
населення планувалося провести у 2012 р., проте його було
перенесено, з огляду на економічні та політичні міркування, на
2020 рік [11]. Тож реальні дані щодо етнічного складу громадян
України відсутні, що не дозволяє реально оцінювати ситуацію, що
склалась у демографічному та етнічному складі населення
України, і ухвалювати ефективні управлінські рішення в етнополітичній сфері.
Крім цього, небезпечним чинником у сфері етнополітичної
безпеки України є втрата етнічної самобутності на основі мовного
фактора титульним етносом через відсутність належної мовної
політики, що призвела до високого рівня русифікації медіапростору в Україні. Також в Україні спостерігається демографічний дефіцит, спричинений міграційними процесами та
падінням рівні народжуваності. Це може призвести до порушення
внутрішньої рівноваги суспільства та труднощів взаємної адаптації
корінного населення та іммігрантів. Саме імміграція здатна
компенсувати низький рівень народжуваності в країні. До такої
політики неодноразово вдавалися європейські країни та США для
збільшення чисельності працездатного населення. Проте політика
імміграції впливає на трансформацію не лише економічних, але й
соціальних відносин. Масовий потік мігрантів вносить зміни в
етнічну, релігійну та мовну структуру населення держави, створює
конфлікт етнічних цінностей мігрантів та корінного населення.
Найбільш загрозливою тенденцією в контексті етнополітичної
безпеки, яка може призвести до втрати територіальної цілісності,
державного суверенітету і розпаду держави, є сепаратизм. Він
передбачає прагнення етнічної групи чи мешканців певної території до відокремлення як вільного волевиявлення на законних
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підставах у вигляді автономії чи незалежної держави. На думку
фахівців Національного інституту стратегічних досліджень, основними чинниками активізації сепаратистських рухів в Україні є:
- історичний: тривале перебування окремих частин нинішньої
державної території України у складі інших держав, де сформувалася особлива регіональна ідентичність;
- релігійний: локальне поєднання в окремих регіонах етнічного і релігійного чинників, що значно підсилює регіоналістські
практики;
- етнічний: більш русифікована південно-східна частина
країни і більш українська північно-західна;
- економічний: наявність значного розриву в рівнях соціального та економічного розвитку між окремими регіонами, який
стимулює невдоволеність багатших територій несправедливим, з
їхнього погляду, розподілом національного доходу держави [10].
Однією із основних причин активізації сепаратистських
тенденцій в Україні є довготривала практика втручання в
етнополітичну сферу України сусідніх держав, зокрема Росії (в
Автономній Республіці Крим, Донбасі), Румунії (у Чернівецькій
обл.), Угорщини (у Закарпатській обл.), та спрощеної процедури
надання ними свого громадянства громадянам України, фінансової, організаційної та інформаційної підтримки своїх національних
меншин з метою дезінтеграції українського суспільства.
Найбільш етноконфліктогенним регіоном в Україні впродовж
усіх років її незалежності був Крим. Основна причина такої
ситуації полягала в тому, що саме Крим упродовж багатьох
десятиліть був об’єктом російської колонізації. Це забезпечило
кількісне домінування росіян після виселення кримських татар.
Намагаючись не загострювати етнополітичні суперечності в
Криму, центральна українська влада практично не втручалася у
сферу етнополітичних взаємин півострова. Це сприяло зміцненню
становища російського етнокультурного середовища. Цією ситуацією були невдоволені кримські татари, які після повернення на
територію півострова вимагали від Української держави повної
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реабілітації своїх прав, у тому числі етнокультурних та майнових.
А також українці, які опинилися в статусі меншини в меншині на
півострові. Але оскільки більшість із них була русифікована, їх
реальна присутність не відповідала кількісним показникам перепису населення. Саме тому протягом багатьох років незалежності
вдавалося зберігати позірну етнополітичну стабільність на
півострові, перевівши етнополітичний конфлікт між основними
етноспільнотами в латентний стан [1, с. 316]. Утворена в 1991 році
на півострові автономія в складі України, хоча формально
визначалася як територіальна, насправді була російською
національно-територіальною автономією [6, c. 30].
Серед негативних чинників етнополітичного характеру, що
становлять безпосередню загрозу національній безпеці України, на
сьогодні слід виділити гібридну війну Росії проти України та
втручання в етнополітичні справи України сусідніх держав (Угорщини, Польщі, Румунії), їх політичну та культурну експансію, яка
виходить за межі підтримки своїх національних меншин.
Гібридна війна Російської Федерації проти України стала
відкритим проявом порушення державного суверенітету України.
Цей конфлікт між Україною та Росією подається як такий, що має
виpазний етнічний характер: захист oднієї етнічної гpупи від
насильницьких дій з бoку іншої. Внаслідок інформаційних,
пропагандистських та силових складових гібридної війни Росії
вдалося загострити міжнаціональні стосунки в Україні під гаслом
наступу української влади на права етнічних росіян і необхідності
втручання Росії для їх захисту. Саме перманентна етнополітична
нестабільність у Криму та її посилення з боку Росії шляхом
блокування євроінтеграційних прагнень України, провокування з
боку російської нацменшини Криму конфлікту з Українською
державою у напрямі виходу АР Крим зі складу України і
приєднання її до Російської Федерації, відсутність цілеспрямованої державної етнополітики України щодо корінних народів
Криму призвели до втрати територіальної цілісності та державного
суверенітету України.
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Прикладом втручання іноземної держави у внутрішні
етнополітичні справи України, що становить загрозу її національній безпеці, є зростання угорської активності на Закарпатті.
Загрозу етнополітичним національним інтересам України становлять численні заяви вищих посадових осіб Угорщини про
необхідність угорцям Закарпаття добиватись автономії. Зокрема, у
травні 2014 р. після перемоги на виборах угорський прем’єр
Віктор Орбан, виступаючи в угорському парламенті, заявив, що
закордонні угорці мають право на подвійне громадянство та
автономію. Цю тезу повторили у березні 2017 р. віце-прем’єр
Угорщини Жолт Шем’єн на презентації книжки «Права меншин.
Представлення інтересів. Автономність» та учасники форуму угорських депутатів від країн Карпатського басейну в Будапешті, серед
яких були спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер, міністр
закордонних справ Петер Сіярто, держсекретар з питань
національної політики Арпад Янош Потапі [13]. Якщо заява
2014 р. стосувалась усіх закордонних угорців, то у 2017 р. акцент
робився на угорцях, що проживають в Україні, та потенційних для
них загрозах у зв’язку із російською агресією проти Української
держави. Такі заяви випливають із геополітичних прагнень
Угорщини. Адже ідея автономії закордонних угорців під егідою
Будапешта має забезпечити Угорщині статус регіонального лідера
ЄС у Карпатському басейні. Про це свідчить намір угорського
уряду створити посаду міністра, відповідального за розвиток
Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків
Карпатського басейну. До сфери уповноваженого міністра зараховано частину суверенної території України.
Угорщина акцентує у своїй зовнішній політиці на питанні
формування автономій, оскільки через швидкі темпи скорочення
кількості закордонних угорців ці вимоги стануть безпідставними.
Вона намагається реалізувати ідею автономії закордонних угорців
через:
– державну підтримку розвитку національної культури та
освіти закордонних угорців, функціонування угорськомовних
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шкіл, класів, факультетів та інститутів, культурних товариств та
громадських організацій. Тому уряд не шкодує грошей на усілякі
програми підтримки угорськомовних ЗМІ за кордоном, курсів з
вивчення мови;
– право на подвійне громадянство, яке випливає із
запровадження у травні 2010 року спрощеної процедури отримання угорського паспорта для етнічних угорців;
– захист інтересів закордонних угорців через їхніх
представників у представницьких органах влади країн, де вони
мешкають. Саме з цим пов’язана активізація роботи громадськополітичних організацій закордонних угорців, які на період виборів
виконують роль політичних партій та висувають своїх кандидатів
у депутати різних рівнів [13].
В Україні компактно проживає близько 150 тисяч етнічних
угорців, що становить 10-12% населення Закарпатської області.
Вони володіють широкою культурною автономію та мають своє
представництво в органах публічної влади всіх рівнях. Проте
Угорщині цього замало. Вона наполягає на відновленні
Притисянського виборчого округу на Закарпатті. Йдеться про
географічні межі Берегівського та Виноградівського районів, де
вздовж річки Тиси проживає переважна більшість українських
угорців. Офіційний Будапешт прагне, щоб вони обирали свoго
мажoритарного пpедставника до Верховної Ради України. Цей
угoрський вибopчий округ на Закарпатті існував на парламентських вибopах 1998 р., але був ліквідoваний після зміни
виборчoго законoдавства. Відновлення Притисянського виборчого
округу може стати першим кроком до національно-територіальної
автономії українських угорців.
Статус автономії може бути використаний національними
меншинами як проміжна ланка на шляху до суверенізації та
відокремлення за підтримки ззовні. Зокрема, спочатку кількість
представників меншини на певній території доводиться до
більшості за допомогою етнічної мобілізації або політико-економічних стимулів. Згодом національна меншина вимагає автономії
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на найширших правах, після чого намагається реалізувати своє
право на самовизначення [7, c. 633]. Саме такий сценарій,
підсилений збройним втручанням, був використаний Російською
Федерацією стосовно анексії АР Крим. Тому, з огляду на ескалацію етнополітичних відносин в Україні через збройний конфлікт
на Донбасі та втрату Криму, розширення прав національних
меншин, зокрема угорської, у напрямі надання територіальних
автономій становить загрозу національним інтересам України.
Активно поширювати свій вплив через румунську національну меншину в Україні намагається й Румунія. Найбільш
компактно румунська нацменшина проживає у Чернівецькій
області. Відповідно до Всеукраїнського перепису населення
2001 р. румуни посідають друге місце за чисельністю населення
області – 12,5%. Особи румунської національності розселені, в
основному, в Сторожинецькому (30,6% їх загальної кількості),
Глибоцькому (28,7%) та Герцаївському (25,8%) районах. Більшість
населення області (75,6%) вважає рідною мовою українську.
Російську мову визначили як рідну 5,3% населення. Серед
найбільш чисельних національностей рідною мовою вважають
мову своєї національності 98,5% українців, 91,9% румунів, 91,6%
молдован та 91,5% росіян [12].
Румунські владні структури намагаються активнo залучати їх
до єдинoго румунського мовнoго, культуpного та інфоpмаційного
простору, пеpетворити його на активний iнструмент зовнiшньої
полiтики з метoю реалізації стpатегічних інтересів і цілей. Значні
зусилля спрямовуються на уникнення поділу національних
меншин в Україні на румунську та молдовську, а такoж активно
лoбіюється визнання єднoсті молдовської та pумунської мoв.
Прикладом такої політики Румунії в Україні є рішення про
припинення румунською стороною завершального, третього, етапу
спільного моніторинґу, який проводився у період з 19 по 24 травня
2008 р. в Одеській області. За даними Всеукраїнського перепису
2001 р. на території Одеської області компактно проживає
молдовська національна меншина чисельністю 123,8 тис. осіб,
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представники якої ідентифікують себе виключно як молдовани.
Компактного поселення румунів немає. Дисперсно ж проживає
лише 724 румуни. Спільне моніторингове дослідження за участю
експертів ОБСЄ в с. Новоселівка Саратського району не було
завершено, оскільки в ході заповнення анкет з’ясувалося, що
станом на сьогодні жодного румуна на території цієї сільської ради
не зафіксовано. У с. Утконосівка Ізмаїльського району румунська
сторона запропонувала призупинити українську частину третього
етапу спільного моніторинґу з огляду на неможливість вирішити
суперечності між сторонами та підтвердила свій намір не проводити моніторинг наступних трьох населених пунктів відповідно
до Програми [9].
Завдяки запровадженню румунською владою спрощеної
процедури надання румунській нацменшині в Україні румунського
громадянства формуються передумови для можливого висування
вимог щодо створення у перспективі румунської національнокультурної автономії у місцях їх компактного проживання, а також
можливої постановки у майбутньому питання про перегляд
статусу Південної Бессарабії та Буковини [8].
Наявність у складі населення будь-якої держави, окрім
титульної державотворчої нації, етнічних і національних меншин,
корінних народів вимагає проведення продуманої і далекоглядної
державної етнополітики. Невизначеність національного складу
населення, відсутність чіткого механізму зарахування до
національних меншин, втрата українським етносом етнічної
самобутності на основі мовного фактора, демографічна криза,
факти втручання сусідніх держав в етнополітичну сферу України
та нагнітання ними етнополітичної ситуації, посилення
сепаратизму, російська агресія проти України зумовлюють
особливі цілі та завдання державної етнополітики. Основні заходи
щодо гарантування етнополітичної безпеки в контексті реалізації
державної етнополітики можна окреслити таким чином (див.
Таблиця 1.).
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Таблиця 1.
Основні заходи щодо подолання етнополітичних викликів
національній безпеці України
Заходи
Проведення ефективних реформ у
всіх сферах суспільно-політичного
та економічного життя, боротьба з
корупцією; забезпечення соціальної
захищеності
та
економічного
добробуту громадян України.
Проведення ефективної інформаційної політики.

Проведення ефективної мовної
політики. Запровадження української державної мови в усі публічні
сфери життя українського суспільства. Запровадження української мови у систему освіти на основі
Закону України «Про освіту» (без
внесення змін до 7-ї статті).
Винесення на розгляд міжнародних
інституцій фактів втручання сусідніх держав (Росії, Угорщини, Румунії) у внутрішні етнополітичні
справи України. Як приклад,
Україні слід апелювати до досвіду
Словаччини, на території якої
проживає майже півмільйона угор-

Складено авторами.
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Наслідки
Наближення України до рівня розвитку країн ЄС, створення передумов для інтеграції України в ЄС,
формування позитивного іміджу
держави в очах її громадян, у тому
числі представників етнічних та
національних меншин, корінних
народів, призупинення міграції.
Забезпечення інформаційного суверенітету України, формування позитивного іміджу України на зовнішньополітичній арені, протидія
інформаційній антиукраїнській пропаганді сусідніх держав.
Утвердження української мови як
державної. Прискорення процесу
формування соцієтальної культури
та консолідації української нації.
Українізація через заклади освіти та
культури проблемних в україномовному плані регіонів, у тому
числі Закарпаття, Півдня України та
Донбасу.
Протистояння російським, угорським та румунським впливам,
запобігання сепаратизму в окремих
регіонах України.

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України
ців, і яка заборонила подвійне
громадянство. Залучення правоохоронних органів до протидії
практиці подвійного громадянства
у прикордонних регіонах.
Патріотичне виховання через викладання у школах не лише історії
України через призму концепції
народницької історіографії, але й
через призму відносин українців із
сусідніми народами (українськопольські,
українсько-угорські,
українсько-румунські, українськоросійські взаємини).
Формування єдиного національносимволічного простору, визнання
та
пропагування
загальнонаціонального Пантеону героїв.

Інтеграція
усіх
етносуб’єктів
українського суспільства в єдину
українську громадянську націю.

Об’єднання українського суспільства навколо спільних для усіх
регіонів України національних символів, історичних постатей; узгоджене розуміння населенням різних
регіонів України своєї історії, формування української національної
ідентичності.

Складено авторами.

Таким чином, з огляду на етнополітичні виклики національній
безпеці України, державна етнополітика, окрім забезпечення
розвитку титульної української нації, етнічних та національних
меншин й корінних народів, має бути спрямована на забезпечення
суспільної стабільності, придушення сепаратистських настроїв у
проблемних, з етнічного погляду, регіонах, налагодження політичного діалогу зі сусідніми державами, винесення ключових
питань етнополітичної безпеки на порядок денний міжнародних
організацій.
Висновки до поданого дослідження і перспективи
подальших розвідок у зазначеному напрямі.
1. Розглянуто категорію «етнополітична безпека» як комплекс
заходів держави, спрямованих на запобігання та протидію
дестабілізаційним чинникам в етнополітичній сфері, які можуть
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негативно вплинути на становище титульної державотворчої нації,
етнічних і національних меншин, корінних народів та держави в
цілому чи завдати шкоди окремим її представникам.
2. Досліджено ключові етнополітичні виклики національній
безпеці України. Зокрема: втрату титульним етносом етнічної
самобутності на основі мовного маркера, демографічну кризу,
сепаратизм, «гібридну» агресію Російської Федерації проти
України, нагнітання міжетнічних конфліктів в Україні сусідніми
державами.
3. Окреслено завдання щодо подолання етнополітичних загроз
та забезпечення консолідації українського суспільства. Вони
передбачають: проведення ефективних реформ у всіх сферах
суспільно-політичного та економічного життя; подолання
корупції, створення передумов для інтеграції України в ЄС,
формування позитивного іміджу Української держави, здійснення
ефективної інформаційної та мовної політики, патріотичного
виховання молоді; формування єдиного національно-символічного
простору.
Предметом подальших наукових досліджень стане інтеграційна концептуальна модель державної етнополітики щодо
забезпечення консолідації української нації та формування
української національної ідентичності.
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ПРОБЛЕМИ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У КОНТЕКСТІ
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Досліджуються основні проблеми в сфері забезпечення прав
національних меншин у контексті євроатлантичної інтеграції
України. Автор розглядає недостатнє законодавче та інституційне забезпечення захисту прав національних меншин, політизацію питань захисту мов національних меншин та забезпечення освіти мовами національних меншин. Хоча захист прав
національних меншин в Україні на законодавчому рівні відповідає
світовим та європейським стандартам, існує потреба у вдосконаленні конкретних політико-правових та інституційних механізмів забезпечення прав національних меншин та їх реалізації.
Відтермінування розв’язання цих проблем не лише викликає
політичні дискусії в середовищі національних меншин та
внутрішні конфлікти, а й провокує загострення відносин зі
сусідніми державами, які намагаються на підставі начебто
дискримінації Україною національних меншин загальмувати євроатлантичний поступ держави.
Ключові слова: етнополітика, національні меншини,
євроатлантична інтеграція.
Yavir Vera. The challenges of national minorities’ rights
protection in the context of Ukraine’s Euro-Atlantic integration. The
challenges of national minorities’ rights protection in the context of
Ukraine’s Euro-Atlantic integration are studied. The author considers
insufficient legislative and institutional support for the protection of the
rights of national minorities and studies the politicization of the issues
of protection of the languages of national minorities and the provision
of education in the languages of national minorities. Although the
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protection of the rights of national minorities in Ukraine at the
legislative level is in line with world and European standards, there is a
need to improve specific political and legal and institutional
mechanisms for ensuring the rights of national minorities and their
implementation. Delaying the resolution of these problems not only
provokes political discussions in the environment of national minorities
and internal conflicts, but also provokes aggravation of relations with
the neighboring states, which try to slow down the Euro-Atlantic
progress of the state on grounds of national minorities discrimination
by Ukraine.
Key words: ethnopolitics, national minorities, Euro-Atlantic
integration.
У лютому 2019 р. до Конституції України були внесені зміни
щодо стратегічного курсу на членство України в ЄС та НАТО і
євроатлантична інтеграція стала невід’ємною, щоденною
складовою не лише зовнішньої, а й внутрішньої політики держави.
Однак у сфері етнонаціональної політики України, зокрема в сфері
забезпечення євроатлантичних стандартів захисту прав національних меншин, Україні доведеться розв’язувати низку проблем
для успішного продовження євроатлантичного поступу.
Співпраця з НАТО – у межах ПДЧ або партнерства, як у
випадку з Україною, передбачає запровадження вищого рівня
дотримання демократичних стандартів забезпечення та реалізації
прав національних меншин. ПДЧ і партнерство кожна країна
наповнює власним змістом, залежно від питань, які їй необхідно
вирішити, або реформ, які необхідно здійснити, щоб наблизитися
до стандартів НАТО. В 2002 р. було затверджено План дій
Україна – НАТО, в якому визначаються стратегічні цілі і
пріоритети України для досягнення повної інтеграції у євроатлантичні структури безпеки і для створення стратегічних рамок
для співпраці Україна – НАТО. Серед принципів політики та
безпеки – зобов’язання України з метою більш тісної
євроатлантичної інтеграції проводити внутрішню політику, яка
базується, зокрема, на повазі до прав національних та етнічних
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меншин та недискримінації за політичними, релігійними або
етнічними ознаками, що означає забезпечення адаптації чинного
законодавства для втілення зазначеної політики [1]. Для
досягнення цих принципів і цілей Україна щорічно розробляла
цільові плани, які в 2009 р. замінили річні національні програми
співробітництва Україна – НАТО.
На відміну від НАТО, що є військово-політичним об’єднанням, Європейський Союз за інтеграційною суттю є економічнополітичним об’єднанням, тому сформував власні, більш чіткі
стандарти захисту прав національних меншин, забезпечення яких
вимагає від кожної країни-кандидата на вступ. Вони знайшли
відображення в Копенгагенських критеріях, згідно з якими
кандидати на вступ до ЄС повинні продемонструвати: 1) стабільність інститутів, що гарантують демократію, верховенство права,
повагу до прав людини, повагу і захист національних меншин
(політичні критерії); 2) наявність дієвої ринкової економіки і
здатність витримувати конкурентний тиск і дію ринкових сил у
межах ЄС (економічні критерії); 3) здатність узяти на себе
зобов’язання, що випливають з членства в ЄС, включаючи точне
дотримання цілей політичного, економічного, валютного союзу
(критерії членства).
Таким чином, захист прав національних меншин став
невід’ємною складовою політичних критеріїв членства в ЄС, що
вказує на вагу та значимість цього фактора як підвалини
європейської інтеграції поряд з демократією, верховенством права
та захистом прав людини. Європейські стандарти забезпечення
прав національних меншин зафіксовані в Угоді про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони (2014). Сторони, що її уклали, засвідчують відданість тісним і тривалим відносинам, які ґрунтуються
на спільних цінностях, зокрема: на повазі до демократичних
принципів, верховенства права, прав людини і основоположних
свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних
меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і повазі до
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різноманітності та ін. Ці ж самі цінності згадуються також серед
цілей політичного діалогу та реформ (ст. 4) [2].
Однією з головних проблем забезпечення прав національних
меншин на шляху євроатлантичної інтеграції України слід
визначити недостатнє законодавче забезпечення. Хоча захист прав
національних меншин на законодавчому рівні відповідає світовим
та європейським стандартам, існує потреба у вдосконаленні
конкретних політико-правових механізмів забезпечення прав
національних меншин та їх реалізації. Загалом до документів, які
забезпечують реалізацію прав національних меншин в Україні,
слід віднести: систему національних законодавчих актів; міжнародно-правові документи у цій сфері, підписані й ратифіковані
Україною; підзаконні акти органів виконавчої влади; цільові
галузеві програми розвитку національних меншин. Система
національних законодавчих актів почала напрацьовуватися одразу
після здобуття незалежності в 1990-х рр. шляхом прийняття
законів, обов’язкових для будь-якої держави, що претендує на
демократичний вектор розвитку. Її основу сформували Декларація
прав національностей України (1991), Закон України «Про національні меншини в України» (1992) та Конституція України (1996).
Вони засвідчили, що Україна надала перевагу плюралістичній
моделі етнонаціональної політики, яка передбачає демократичне
співжиття всіх етносів на території держави зі збереженням та
захистом самобутності кожного над інтеграційною моделлю, яка
передбачає асиміляцію національних меншин [3, c. 113].
Закон України «Про національні меншини в Україні» на
момент прийняття було визнано найдемократичнішим серед усіх
аналогічних законодавчих актів пострадянського простору. Ним
була сформована законодавча база для розвитку національних
меншин та забезпечення їхніх прав. На законодавчому рівні було
визнано існування національних меншин в Україні та закладено
підвалини захисту їх прав. Згідно з Законом до національних
меншин належать групи громадян України, які не є українцями за
національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою (ст. 3). Україна гарантувала
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громадянам незалежно від їх національного походження рівні
політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи,
підтримує розвиток національної самосвідомості й самовиявлення (ст. 1) [4].
Однак ішлося швидше про законодавче закріплення, ніж про
особливості практичної реалізації прав національних меншин
України. На момент прийняття Закону важливо було закласти
підвалини основних демократичних інститутів, які в подальшому
мали розвиватися [5, c. 457]. Наразі Закон України «Про національні меншини в Україні» не відповідає особливостям етнонаціональної ситуації та сучасним потребам національних
меншин, оскільки має занадто загальний політичний характер і
позбавлений конкретних механізмів захисту їх прав.
З часом виникла нагальна потреба уточнення, деталізації
статусу національних меншин, закріплення прав та законодавчих
процедур їх реалізації. Це стосується, зокрема, набуття статусу
національної меншини, чіткого правового визначення термінів
«корінний народ», «мови меншини», «етнічна група», уточнення
інституту національно-культурної автономії. На формування
останнього згідно із законом мають право національні меншини,
але процедура його функціонування не виписана жодним
нормативно-правовим актом України, тому вони не можуть
скористатися перевагами національно-культурної автономії для
більш ефективного забезпечення своїх прав [6, c. 83].
З прийняттям базових законів розвиток правового регулювання етнонаціональної сфери в Україні призупинився: в
подальшому він здійснювався не за рахунок напрацювання
національного законодавства, а переважно у спосіб ратифікації та
імплементації міжнародно-правових актів. У реалізації політики
щодо національних меншин Україна спирається на міжнародні та
європейські стандарти, передбачені Рамковою конвенцією про
захист національних меншин (1995), Європейською хартією
регіональних мов або мов меншин (1992), Декларацією ООН про
права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних
і мовних меншин (1992), Резолюцією ООН про права осіб, що
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належать до національних або етнічних, релігійних та мовних
меншин (1995), Гаазькими рекомендаціями щодо прав національних меншин на освіту (1996), Ослівськими рекомендаціями
щодо мовних прав національних меншин (1998), Лундськими
рекомендаціями про ефективну участь національних меншин у
суспільно-політичному житті (1999).
Наприкінці 1990-х та початку 2000-х рр. законодавці неодноразово намагалися повернутися до вдосконалення законодавства
про захист прав національних меншин. Частина з них вважала, що
розробка законодавчої бази, яка, з одного боку, відповідатиме
реаліям та викликам сфери етнонаціональних відносин, а з іншого,
наближатиме Україну до реалізації положень ратифікованих
міжнародно-правових документів, має відбуватися шляхом
прийняття загального політико-правового документа (Концепції),
який зафіксує цілі, завдання, пріоритети та механізми реалізації
демократичної моделі етнонаціональної політики країни. Подальший же розвиток законодавчої бази відбуватиметься шляхом
прийняття окремих спеціалізованих законів. Інші експерти
наполягали на осучасненні, внесенні змін до Закону «Про
національні меншини в Україні». Але оскільки етнонаціональні
питання, зокрема захисту прав національних меншин, надзвичайно
політизуються в Україні і перетворюються на джерело конфліктів,
це унеможливило прийняття Концепції етнонаціональної політики
та внесення змін до Закону «Про національні меншини в Україні».
Законодавці воліють оминати сферу етнонаціональних відносин як
конфліктогенну, що негативно позначилося на ефективності
законодавчого забезпечення прав національних меншин в Україні.
На це вказують європейські інституції, які відстежують
прогрес України в забезпеченні прав національних меншин. Так, у
Третьому висновку щодо України (2012) Консультативний комітет
Рамкової конвенції про захист національних меншин закликав
Україну: 1) не зволікаючи, в тісному діалозі з представниками
національних меншин створити зрозумілий законодавчий механізм
набуття статусу національної меншини та відновлення прав
депортованих осіб, включаючи забезпечення права на землю;
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2) вжити таргетних заходів щодо захисту та запровадження
принципу рівності щодо національних меншин, які перебувають у
найбільш несприятливих умовах (роми, кримські татари), особливо в сфері освіти та доступу до житла; 3) відновити спеціальний
орган влади з достатнім фінансовим та ресурсним забезпечення,
який координував би вирішення питань, пов’язаних з захистом
прав осіб, що належать до національних меншин [7, p. 2].
Остання рекомендація вказує на те, що до проблем встановлення європейських стандартів у сфері національних меншин в
Україні слід віднести інституційне забезпечення захисту прав
національних меншин. Головним органом влади, який регулює
правовідносини в сфері захисту прав національних меншин, є
Верховна Рада України, яка ухвалює відповідні закони та дає згоду
на ратифікацію міжнародних договорів. Відповідно до ст. 92
Конституції України виключно законами України визначаються:
права корінних народів і національних меншин; порядок
застосування мов; регулювання освіти, культури; засади регулювання демографічних та міграційних процесів. Права корінних
народів і національних меншин в Україні належали до предметів
відання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин. Однак у
Верховній Раді IX скликання (2019 р.) було створено Комітет з
питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АРК,
м. Севастополя, національних меншин і міжнаціональних
відносин. Таке розширення сфери відання комітету призведе у
його діяльності до втрати пріоритетності проблематики національних меншин і міжнаціональних відносин. Почасти ці питання
можуть поставати на порядку денному і Комітету з питань
інтеграції України з Європейським Союзом у контексті адаптації
українського законодавства до законодавства ЄС, забезпечення
його відповідності зобов’язанням України у рамках Ради Європи.
Вагому роль у практичному забезпеченні прав національних
меншин відіграють органи виконавчої влади. Ще на початку
1990-х рр. правами національних меншин опікувалося міні56
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стерство – центральним органом державної виконавчої влади у
сфері міжнаціональних відносин Закон «Про національні меншини
в Україні» визначив Міністерство у справах національностей
України. Міністерство України у справах національностей та
міграції було створене в 1993 р. Основними його завданнями,
зокрема, були: забезпечення оптимального співвідношення задоволення етнокультурних потреб розвитку української нації та
національних меншин; забезпечення відповідно до законодавства
прав національних меншин на вільний розвиток в Україні;
координація діяльності органів державної виконавчої влади щодо
задоволення духовних потреб, відродження, збереження і розвитку
в Україні культур, мов і традицій національних меншин.
Але внаслідок низки інституційних трансформацій статус
Міністерства у 1996 р. було понижено до Державного комітету
України у справах національностей та міграції (згодом релігій), а в
2010 р. в ході адміністративної реформи взагалі ліквідовано. А
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав
національних меншин, на додачу до своїх прямих завдань, було
визначено Міністерство культури України [8], що не сприяє
високому рівню інституційного забезпечення європейських
стандартів прав національних меншин. Україна потребує формування спеціального виконавчого органу влади, до компетенції
якого будуть віднесені питання формування етнонаціональної
політики загалом та захисту прав національних меншин зокрема.
Оскільки поки що прогресу у формуванні сучасної європейської правової бази захисту прав національних меншин в Україні
не спостерігається, Консультативний комітет Рамкової конвенції
про захист національних меншин повторив цю рекомендацію в
Четвертому висновку щодо України (2018). Також Комітет
рекомендував Україні сприяти повазі та міжкультурному порозумінню між різними групами суспільства; пропагувати
толерантність та міжкультурний діалог у всьому суспільстві;
стежити, щоб у ході децентралізації та зміни адміністративних
кордонів не порушувалися права національних меншин; напрацю57
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вати у діалозі з усіма зацікавленими групами чіткі законодавчі та
політичні рамки використання мов, щоб забезпечити гарантії
захисту та використання мов усіх меншин [7, p. 2].
Отже, до третьої, найактуальнішої наразі групи проблем
забезпечення європейських стандартів прав національних меншин
в Україні слід віднести питання захисту мов національних меншин
та забезпечення освіти мовами національних меншин. Саме вони
не лише викликають політичні дискусії в середовищі національних
меншин та внутрішні конфлікти, а й провокують загострення
відносин зі сусідніми державами, які намагаються на підставі
начебто дискримінації Україною національних меншин загальмувати євроатлантичний поступ держави.
Захист мов національних меншин в Україні почав політизуватися в ході імплементації Європейської хартії регіональних мов
або мов меншин (1992). Україна приєдналася до Хартії в 1996 р.,
але ратифікація документа затягнулася через політичні
суперечності. Вперше Хартія була ратифікована Законом України
№ 1350-14 «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин, 1992 р.» (2000), однак він був визнаний
неконституційним на підставі рішення Конституційного Суду
України № 9-рп/2000 від 12.07.2000 р. Ратифікація Хартії
відбулася через три роки – 2003 р. [9, c. 198], але це не поклало
край критиці змісту документа та особливостей його реалізації в
Україні. Наріжним каменем став переклад українською мовою
основного терміна (regional or minority languages), що вплинуло на
визначення переліку мов, які захищаються Хартією в Україні.
Тому положення Хартії застосовуються до мов найчисленніших
національних меншин України: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської,
німецької, польської, російської, румунської, словацької та
угорської [10]. Але до цього переліку не потрапили мови
нечисленних національних меншин, які насправді перебувають під
загрозою зникнення і потребують посиленого правового захисту та
державної підтримки. Також цей перелік викликав невдоволення в
середовищі політизованих етноспільнот. Так, русини, караїми,
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кримчаки та ін. неодноразово вказували на дискримінаційний
характер тлумачення Хартії та вимагали внесення відповідних змін
до законодавства.
Хоча Європейська хартія регіональних мов або мов меншин в
Україні була прийнята у перекладі, який суттєво видозмінює її
оригінальний зміст і закон про її ратифікацію на цій підставі
неодноразово намагалися скасувати, саме на його основі за часів
президента В. Януковича було прийнято Закон України «Про
засади державної мовної політики», який продовжив практику
викривленого правозастосування Хартії в контексті захисту
регіональних мов, але втратив чинність, як такий, що не відповідає
Конституції України на підставі рішення Конституційного Суду
України № 2-р/2018 від 28.02.2018. Зрештою, в 2019 р. було
прийнято Закон України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної», в якому вже не згадується поняття
«регіональна мова або мова меншини», яке викликало деструктивні процеси в середовищі національних меншин та міжетнічній
взаємодії. Натомість, у Законі зазначається, що порядок застосування кримськотатарської мови та інших мов корінних народів,
національних меншин України у відповідних сферах суспільного
життя визначається законом щодо порядку реалізації прав
корінних народів, національних меншин України (ст. 2) [11]. І хоча
цей нормативно-правовий акт ще не прийнято, Україна в ході
євроатлантичної інтеграції відновила процес удосконалення
законодавства в частині наближення до європейських стандартів
захисту прав національних меншин.
Однак цей процес відбувається зі суттєвими труднощами,
оскільки наштовхується на політизацію та нерозуміння з боку
низки сусідніх держав. Так, Росія двічі скликала засідання Ради
Безпеки ООН для обговорення Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної», наполягаючи на
тому, що він суперечить усім міжнародно-правовим актам із
захисту прав національних меншин, а також є «насильницькою
українізацією країни» [12]. Хоча засідання завершилися без
ухвалення жодних резолюцій або рішень, ООН висловила
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сподівання на те, що Україна найближчим часом напрацює
законопроект, спрямований на захист прав національних меншин
та їх мов.
Раніше Угорщина та Румунія звинуватили Україну в мовній
асиміляції національних меншин. Конфлікт виник у зв’язку з
ухваленням Закону України «Про освіту» (2017 р.), ст. 7 якого
визначає мовою освітнього процесу в закладах освіти України
державну мову. Що ж стосується осіб, які належать до національних меншин, їм гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової
освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної
національної меншини [13]. Це право не поширюється на заклади
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти. Однак їм гарантується право на
вивчення мови національної меншини в комунальних закладах
загальної середньої освіти або через національні культурні
товариства.
Відмова від середньої освіти мовами національних меншин у
регіонах їх компактного проживання була викликана тим, що
представники національних меншин демонструють дуже низький
рівень володіння державною мовою та, відповідно, інтеграції в
українське суспільство саме через незнання державної мови. Це
сприяє ізоляції національних меншин, поширенню серед них
сепаратистських настроїв – орієнтації виключно на етнічні
батьківщини [14, c. 368]. Але Угорщина, вимагаючи вилучення
цих начебто недемократичних змін з освітнього законодавства
України, оголосила про блокування всіх подальших рішень
Європейського Союзу, спрямованих на зближення з Україною, та
пообіцяла ініціювати перегляд Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС.
Ставши на шлях євроінтеграції, Україна взяла на себе
зобов’язання у сфері захисту мовних прав національних меншин.
Однак жоден міжнародний документ (за винятком суперечливої
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин),
ратифікований Україною, не зобов’язує державу гарантувати
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середню, а тим більше вищу освіту мовами національних меншин.
Тому Україна відправила Закон України «Про освіту» на експертизу до Венеціанської комісії (дорадчий орган Ради Європи з
питань конституційного права), яка констатувала, що сприяння
посиленню державної мови та її обов’язковість для всіх громадян є
законною і навіть похвальною метою держави, але рекомендувала
розпочати діалог з національними меншинами щодо мовного
питання в освіті та продовжити перехідний період для
впровадження змін в освіті [15].
Розширення мовних прав національних меншин є рекомендованою, але не обов’язковою практикою, позаяк в сучасних
етнополітичних умовах може загрожувати національній безпеці та
територіальній цілісності України. Тому Україна закликала сусідні
держави утриматися від подальшого вільного тлумачення
рекомендацій Венеціанської комісії та припинити політизацію
питання освітнього закону.
Утім, Угорщина не припиняє звинувачувати Україну в
недотриманні прав національних меншин, і надалі блокуючи
євроатлантичні прагнення України, зокрема, проведення засідань
Комісії Україна – НАТО. Північноатлантичний Альянс солідарний
з Угорщиною, яка наполягає на тому, що Україна повинна
імплементувати рекомендації Венеціанської комісії, однак між
сторонами конфлікту є різнотлумачення цих рекомендацій, що не
сприяє досягненню згоди. Наразі Угорщина обіцяє скасувати
блокування атлантичної інтеграції України у разі ухвалення змін
до Законів «Про освіту» та «Про забезпечення функціонування
української мови як державної». Останній нормативно-правовий
акт, на думку міністра закордонних справ Угорщини, «робить
неможливим використання угорської мови та мови решти
національних меншин у сфері державного управління, ЗМІ і
культурі» [16], що начебто суперечить нормам міжнародного
права.
Хай там що, для продовження євроатлантичного інтеграційного поступу Україні доведеться шукати компроміс з
Угорщиною як державою-членом НАТО і ЄС та вносити зміни до
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законодавства, які б розширювали мовні права національних
меншин незважаючи на ризики, які несуть вони на нинішньому
етапі державотворення для територіальної цілісності держави.
Зараз Україні, територія якої стала об’єктом військової агресії з
боку Російської Федерації, яка почалася під приводом захисту
мовних прав російської національної меншини, доводиться
балансувати між протидією сепаратизму, захистом суверенітету,
гарантуванням національної безпеки, з одного боку, та поглибленням демократизації, розширенням прав національних меншин у
межах євроатлантичної інтеграції, які можуть бути використані
агресором, з іншого. Президент України, зокрема, вважає, що
Верховна Рада має прийняти новий всеосяжний закон про права
національних меншин [17].
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Віталій Коцур*

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ В НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
1917-1921 РР.: СУЧАСНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ
НАУКОВИЙ ДИСКУРС І УРОКИ МИНУЛОГО
У даній статті розкриваються науковий дискурс етнічного
чинника національно-визвольних змагань 1918–1921 рр. Визначено,
що дана проблема привернула пильну увагу низки багатьох
сучасних дослідників. В сучасних умовах дослідники розпочали
наукові розвідки з найбільш сфальсифікованих радянською
історіографією сторінок історії. Доведено, що вивчення багатогранної проблеми національних меншин в умовах Української
революції 1917–1921 рр. мало характерні особливості, а саме:
вивчення етнополітичних процесів для дослідників сучасності
стало одним із аспектів висвітлення національно-визвольних рухів;
дослідження відносин між представниками різних етносів
(українці, росіяни, євреї, поляки, німці та ін.) відбувалося у
контексті політики різних адміністрації на території України.
Важливе значення має висвітлення як загального контексту
національного питання, так і становища окремих етнічних
спільнот на території України. Значна увага дослідників даного
періоду зосереджена на єврейському питанню під час національно-визвольних змагань 1917–1921 рр.
Ключові слова: національні меншини, національно-визвольні
змагання 1918–1921 рр., суспільно-політичне життя, УНР,
етнополітичні процеси.
Vitaliy Kotsur. National minorities during Ukrainian war of
independence 1917-1921: modern inner scientific discourse and
lessons of the past. In this article it is revealed the scientific discourse
of the ethnic factor of the National Liberation Revolutions of 1918* Коцур Віталій Вікторович – кандидат політичних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу національних меншин Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.
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1921. It is determined that this problem has attracted the attention of a
number of many modern researchers. In today’s context, researchers
have begun scientific explorations with the most falsified Soviet
historiography of history pages. It is proved that the study of the
multifaceted problem of national minorities in the conditions of the
Ukrainian Revolution of 1917-1921 had characteristic features,
namely: the study of ethno-political processes for researchers of the
present became one of the aspects of coverage of national liberation
movements; The study of relations between representatives of different
ethnic groups (Ukrainians, Russians, Jews, Poles, Germans, etc.) took
place in the context of the policy of different administrations on the
territory of Ukraine. It is important to cover both the general context of
the national issue and the situation of individual ethnic communities in
Ukraine. Much attention of the researchers of this period is focused on
the Jewish question during the national liberation competitions of
1917-1921.
Key words: national minorities, national liberation competition
1918–1921, social and political life, UNR, ethnopolitical processes.
На сучасному етапі українського державотворення важливо
з’ясувати причини поразок у минулому заради уникнення їх
повторення. Саме тому в ХХІ ст. в питанні сучасної етнонаціональної політики України певне місце посідає історичний
досвід, вивчення попередніх етапів розвитку національних
меншин на тлі політичних процесів 1917–1921 рр. В умовах
відзначення 100-річчя Української революції, проголошення УНР,
ЗУНР, їхнього возз’єднання, питання етнонаціональних процесів у
період національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. особливо
актуалізується. Отже, важливо надати як об’єктивну оцінку
сучасним науковим напрацюванням з цієї проблеми, так і
визначити ключові напрями подальших наукових досліджень.
Комплексний аналіз сучасного вітчизняного наукового
дискурсу проблеми національних меншин України в умовах
національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. є головною метою
цієї статті.
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У роки незалежної Української держави проблема національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. привернула пильну
увагу низки багатьох сучасних дослідників. Зокрема, це пов’язано
з відкриттям архівів і поступовим відходом від оцінок радянської
історіографії. Безумовно, це сприяло подоланню низки білих плям
в історії України, а також дозволило по-новому поглянути на
процеси державотворення України в ті роки. О. Рафальський у
своїй монографії «Національні меншини України у ХХ столітті:
історіографічний нарис» зазначав, що від початку Української
революції 1917 р. і до сучасності сформувалося два ключові
підходи щодо українського національного питання та статусу
етнічних груп: 1) державницький національно-демократичний;
2) більшовицький [37, c.19]. За своєю сутністю вони були протилежними, однак, досліджуючи питання національних меншин
України у політичних процесах, їх варто розглядати в комплексі,
що дозволить більш об’єктивно підходити до оцінки предмета
дослідження. У подальшому історичні розвідки, ґрунтуючись на
ключових положеннях кожного із зазначених підходів, виокремлювали відповідні напрями дослідження питання національних
меншин у 1917–1921 рр. Автори національно-демократичного
спрямування розглядають цей період як національні змагання. На
думку В. Солдатенка, масштабні переміни в суспільно-політичному житті, які зумовили відновлення державності у різних її
проявах, зокрема як Українська Народна Республіка у роки
правління Центральної Ради та Директорії, Українська Держава,
Західно-Українська Народна Республіка, варто кваліфікувати як
національно-визвольну революцію [43, c. 65–66]. Більш детально
перебіг подій 1917–1921 рр. розкрито у двотомнику «Нариси
історії української революції 1917–1921 років», де виокремлюються особливості соціального, економічного та політичного
життя в Україні, а також перші українські державотворчі
проекти [29]. Крім того, колектив авторів підтвердив тезу низки
більшості дослідників сучасності стосовно класифікації подій
1917–1921 рр. як національно-визвольні змагання [30].
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Зважаючи на необхідність більш детального вивчення
української історії, традицій українського державотворення в
умовах незалежності, дослідники розпочали наукові розвідки з
найбільш сфальсифікованих радянською історіографією сторінок
історії. Однією із тем стали революційні події 1917–1921 рр.,
зокрема, особливості етнонаціональної політики українського
державотворення з усіма її атрибутами. На початку 1990-х рр.
сформувалося два основні напрями дослідження питань
Української революції 1917–1921 рр.: 1) вивчення загальних
питань та невідомих сторінок історії національно-визвольних
змагань; 2) аналіз внутрішньої політики та етнополітичних
відносин у зазначений період. Цими дослідженнями опікувався
Інститут історії НАН України, який започаткував серію збірників
«Україна крізь віки». Один із томів, підготовлений О. Реєнтом та
О. Рубльовим, присвячувався проблемі Української революції. У
своєму доробку відомі дослідники історії України відзначали
важливість питання етнополітики в діяльності урядів УНР та
Української Держави [39].
Вивчення багатогранної проблеми національних меншин в
умовах Української революції 1917–1921 рр. мало характерні
особливості, зокрема: 1) вивчення етнополітичних процесів для
дослідників сучасності стало одним із аспектів висвітлення
національно-визвольних рухів; 2) дослідження відносин між
представниками різних етносів (українці, росіяни, євреї, поляки,
німці та ін.) відбувалося у контексті політики різних адміністрацій
на території України. Аналізуючи вітчизняну історіографію,
В. Устименко відзначав, що питання російської меншини в Україні
упродовж 1917–1921 рр. є не досить розкритим [53, c. 83–84], хоча
в дисертаційному дослідженні Н.. Малярчука вже було порушено
низку питань соціально-економічного та культурного життя росіян
на Донбасі упродовж 1920–1930-х рр. ХХ ст. [28]. Цілісне
дослідження національних меншин у політичних процесах
України в цей період висвітлювалося лише в окремих працях,
зокрема: «Національні меншини України у ХХ столітті: історіографічний нарис», «Національні меншини України у ХХ столітті:
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політико-правовий аспект», «Російська національна меншина
України у ХІХ – на початку ХХ століття: соціально-економічний
вимір», «Трансформація серед німецького населення Півдня
України 1917–1920 рр.», «Політичне життя німецькомовної етнічної групи Південної України в 1917–1918 рр.», «Євреї в ЗУНР:
стратегія, тактика та вплив на формування взаємин з українцями в
міжвоєнний період» та ін.
Дослідники сучасності намагалися розкрити як загальний
контекст національного питання, так і становище окремих
етнічних спільнот на території України. У науковій розвідці
М. Лазаровича «Російська національна меншина України у ХІХ –
на початку ХХ століття: соціально-економічний вимір» автор
досліджує основні тенденції зростання чисельності й розселення
російської національної меншини в Україні на різних етапах її
розвитку. Особливу увагу він приділив саме передреволюційній
добі, при цьому відзначав, що найбільше представників російської
етнічної спільноти спостерігалося в південних та східних регіонах
через їхню міграцію на малозаселені землі Причорномор’я [24, c. 87].
Г. Турченко, характеризуючи особливості російського сепаратизму
на території України у 1917–1918 рр., зазначала, що 2/3 населення
Півдня були українцями, про що свідчить їхня підтримка
українських політичних партій та організацій [51, c. 174].
М. Лазарович окрему увагу приділив особливостям розселення
болгарів на території України напередодні національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. У статті «Болгарська національна
меншина України напередодні революції 1917–1921 рр.» він
розкрив основні тенденції зростання чисельності й розселення
болгарської національної меншини на теренах України на різних
етапах її розвитку. Особливу увагу автор приділяв національнокультурному розвитку болгарських колоністів, а також визначив
вплив національної політики Російської імперії на діяльність
болгарської меншини [21]. Національно-культурний розвиток
окремих етнічних спільнот України в умовах національновизвольних змагань вивчали П. Барвінська, М. Гона, О. Місечко,
Г. Турченко, О. Ядловська та ін.
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Розглядаючи Південну Україну як територію з найбільш
строкатим етнічним складом населення напередодні та під час
національно-визвольних змагань, О. Ядловська зазначала, що
умови революції спричинили самоорганізацію німецьких колоністів, які намагалися поліпшити умови свого життя на території
Причорномор’я [56]. Участь німців у політичних процесах
упродовж 1917–1918 рр. розкривалася у працях Г. Турченко [49].
Відзначимо, що дослідниця детально проаналізувала участь не
лише німецької спільноти в революційних подіях на території
України, а й єврейської [50], російської [48] а також розкривала
етносоціальне підґрунтя національних рухів [45] та державну
політику УНР та Української Держави в етнонаціональній
сфері [46; 47]. Чільне місце у дослідженні становища німецьких
колоністів на початковому етапі національно-визвольних змагань
посідають наукові доробки П. Барвінської, яка намагалася
розкрити роль німецького етносу в формуванні українськонімецьких відносин упродовж 1917–1918 рр. [2; 3]. Комплексно
систематизувати історичні напрацювання щодо німецької спільноти в Україні вдалося у дисертаційному дослідженні О. Безносова
«Суспільно-політичне життя німецького та менонітського населення Півдня України (1917–1929 рр.)», який розкриває становище
німців-колоністів під час революційних подій та за остаточного
встановлення радянської влади [5].
У сучасних історичних дослідженнях подій національновизвольних змагань 1917–1921 рр. помітне місце належить
єврейському питанню. Дослідники намагалися не лише розкрити
становище цієї спільноти, але й показати спектр їхніх політичних
уподобань в Україні, а також розкрити сутність і причини
погромів, які відбувалися в умовах воєнних дій. Сформоване
радянською історіографією твердження про антисемітизм армії
УНР, зокрема Головного отамана Симона Петлюри спростовується
сучасними науковими розвідками, які ґрунтуються на детальному
вивченні документальної спадщини та мемуарної літератури.
Проблематика єврейської меншини посідає чільне місце в працях:
О. Наймана, В. Гусєва, В. Сергійчука, В. Солдатенка та ін.
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Особливу увагу дослідники приділяли діяльності єврейських
партій та політиці різних громадських організацій стосовно
єврейського населення. Безумовно, важливим аспектом дослідження стало вивчення атисемітизму під час революції. Відомо,
що в радянській історіографії бійці УНР та повстанці зображувалися як бандити, які вчиняли єврейські погроми. Звісно, підстави
для існування цієї тези були, оскільки, як відзначав Р. Коваль,
населення України (на прикладі Трипілля) досить негативно
ставилося до єврейського населення, а отже, під час національновизвольних змагань могли зачіпати їх [15]. Незважаючи на це,
військова адміністрація суворо карала за будь-які прояви грабунку
чи погромів населення незалежно від національного походження.
Мали місце й прецеденти, однак, як відзначав Р. Коваль, це
мотивувалося переважно особистісними причинами окремих
бійців чи повстанців, що було інколи винятком, ніж правилом. На
думку дослідника, особиста неприязнь до окремих представників
єврейської меншини полягала також в їхній участі у більшовицькому русі. Тенденційно єврейські дослідники, аналізуючи ці
події, звинувачували С. Петлюру, оскільки він як Головний отаман
ніс відповідальність за своїх підлеглих. Утім, як зазначає
Р. Коваль, вони замовчували основні причини таких негативних
дій з боку рядових бійців [15, c. 153]. Розвідка Т. Гунчака «Симон
Петлюра та євреї» достатньо переконливо руйнує негативні
стереотипи в українсько-єврейських відносинах, які десятиліттями
створювала радянська історична думка, та наголошує на
позитивних стосунках і плідній співпраці українців та євреїв [10].
Дослідження В. Сергійчука «Симон Петлюра і єврейство», яке
ґрунтується на документальних свідченнях, відзначає, що
радянська історіографія не лише сформувала міф про антисемітизм
С. Петлюри, але й приховала факти про захист єврейства
Головним отаманом [41]. В. Доценко, розкриваючи сутність
єврейських погромів у 1917–1920 рр. зазначав, що єврейська
громада підтримувала збройні формування Директорії УНР, не
лише матеріально забезпечуючи їх, але й добровільно записуючись до їхніх лав. Яскравим прикладом є надання важливої
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інформації штабу генерала Ю. Тютюнника та участь у розвідувальних операціях повстанського загону отамана Я. Гальчевського [12, c. 101]. Підтвердженням цієї тези є стаття П. Подобєда
«Чому євреї воювали в армії УНР», в якій автор спробував
зруйнувати стереотипне уявлення про нелояльність української
влади та військової адміністрації до єврейського питання [35].
Водночас, В. Доценко зазначив, що все ж існувала певна
неприязнь сільського населення України до цієї спільноти, яка
зазвичай звинувачувала їх у політиці «воєнного комунізму». Втім,
найбільші погроми здійснювали саме війська Добровольчої армії
та більшовики [12, c. 101].
Розкриваючи становище євреїв на території Галичини та їхні
взаємовідносини з іншими етнічними спільнотами, зокрема
поляками та українцями, М. Гон відзначав, що події листопада
1918 р. ця спільнота намагалася використати для національного
ренесансу. Водночас, вони намагалися уникати участі у
міжнаціональних протистояннях. Дослідник зазначав, що євреї
підтримували ЗУНР, оскільки їхня законодавча діяльність
характеризувалася ліберальними засадами розв’язання проблем
національних меншин [7, c. 183]. Ю. Котляр стверджував, що
ліберальне ставлення уряду ЗУНР до національних меншин мало
позитивні наслідки [17, c. 75]. Однак, з іншої сторони, єврейська
спільнота не бажала наражатися на конфлікт з поляками, а отже,
частина активної громади намагалася лавірувати між проукраїнською та пропольською позицією [7]. Коган Л. зазначав, що
утворення ЗУНР мало вагоме значення для єврейської меншини,
оскільки євреї дістали право на національне самовизначення. Тим
не менш дослідник відзначав, що євреї неоднозначно відносилися
до формування нової держави та подальшої війни ЗУНР з
Польщею [16]. Враховуючи складне українсько-польське питання
цього періоду, зазначимо, що важливе значення у історикополітологічному дискурсі посіло вивчення участі польської
спільноти в політичних процесах України та її вплив на відносини
між Польщею та УНР. Ю Котляр, характеризуючи етнонаціональні питання в ЗУНР, зазначав, що державна політика у справах
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національних менш відзначалася послідовними та демократичними змінами, які в повному обсязі не вдалося реалізувати
через війну з Польщею [18, c. 179]. І. Патер писав, що напередодні
листопадових подій 1918 р. у Галичині розгорнувся український та
польський національні рухи – це очевидний факт. На думку
дослідника, переломним моментом для них стало підписання
Брестського миру Центральною Радою, що зумовило активізацію
боротьби українців Галичини за право на самовизначення і,
водночас, посилило українсько-польську конфронтацію [33].
М. Литвин у праці «Українсько-польська війна 1918–1919 рр.»
зазначав, що Українська Національна Рада у листопаді 1918 р.
безперешкодно брала владу в східних регіонах Галичини, втім, на
території західних регіонів, вони натикалися на значний спротив
через наявність значного відсотку польського населення [26, c. 43–49].
Досліджуючи польську меншину в етнополітичних процесах
України, О. Калакура відзначав значний її вплив на формування
української державності [14, c. 114–148]. Автор пояснює це
кількома факторами: 1) відновленням незалежності Польщі у
1918 р.; 2) конфліктом Польщі та ЗУНР; 3) Союзом УНР та
Польщі. Дослідник стверджує, що уряд Центральної Ради був
прихильним до національних меншин, про що свідчить ІІ Універсал. Звісно польський чинник був одним із ключових у формуванні
національної політики, на що вказує розвиток польських
громадсько-політичних рухів та їхня участь у поваленні
централізованої Російської імперії [13, c. 104]. Значну прихильність українських урядів до поляків О. Калакура підтверджує
документальними свідченнями. Водночас, дослідник зауважив, що
Гетьманат фактично згорнув усі політичні і громадянські свободи,
а також заходи Центральної Ради спрямовані на розвиток
національних меншин. Це зумовлювало певні труднощі в
діяльності польських товариств на території України [14, c. 127].
Низка наукових розвідок сучасних вітчизняних дослідників
пов’язана з вивченням загальних тенденцій розвитку національних
рухів та державною політикою. Зважаючи на те, що в період 1917–
1921 рр. національну політику проводила низка різних державних
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утворень (Українська Центральна Рада, Українська Держава,
Директорія УНР, радянська влада, Добровольча армія, а на
Галичині Австро-Угорщина, ЗУНР, Польща) важливо виокремити
спільні і відмінні засади її реалізації, а також участь етнічних
спільнот у політичних процесах. Відповідно окремим змістовним
блоком виступають дослідження політичного представництва
національних меншин, зокрема роботи: В. Куртяка «Етнічний
фактор у діяльності політичних партій в Україні 1917-1921 років»,
(про етнічний склад більшовиків в Україні, де домінували росіяни,
євреї та прибалти. Про вплив єврейських партій «Бунд», «ПоалейЦіон» та «Фолькспартай» на впровадження сіоністських ідей у
політичному житті України 1917–1920 рр.) [20]; Т. Макаренко
«Представництво національних меншин в органах державної
влади: історичний аспект», де розкривалися пріоритетні напрямки
Української Центральної Ради та Української Національної Ради
стосовно національних меншин [27]. Обидві праці розкривали
особливості державної політики, а також участь національних
меншин у органах влади. Досить детально розкриваються аспекти
політики Центральної Ради щодо національних меншин у статті
О. Пулима та О. Юрчука «Політика Центральної Ради щодо
національних меншин Української Народної Республіки». Наводячи статистичні дані сучасників тих подій стосовно національного та соціального складу населення України, дослідники
відзначали, що Центральна Рада відразу поставила ліберальнодемократичну позицію стосовно національного питання, що
засвідчувалося в прийнятих нею документах [36]. В. Котюк також
відзначав демократичність етнонаціональної політики Центральної
Ради, а також розкривав її ставлення до національних меншин [19].
Порівняльний аналіз політики Центральної Ради та Гетьманату
здійснив М. Лазарович, який зазначав, що відмінність національної політики М. Грушевського та П. Скоропадського полягала
у підході до цього питання. Так, гетьман проводив свою політику
за територіально-державницькими засадами та принципом професіоналізму, у той час як очільник Центральної Ради вважав за
необхідне долучати етнічні спільноти до управління. Разом з тим,
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дослідник зазначив, що політика обох державних утворень
вирізнялася толерантністю стосовно національних меншин, хоча й
різнилася підходом до реалізації етнополітики [22]. У іншій, у
певному розумінні підсумковій, праці М. Лазаровича «Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань
1917–1921 років: компаративний аналіз» висвітлено особливості
державної етнополітики в Україні, зокрема, особливості співіснування титульної нації та національних меншин, напрями
розвитку місцевого самоврядування та ін. Аналізуючи політикоправове забезпечення національних меншин, автор виокремлює
документи, які засвідчують демократичний характер державної
політики, а також здійснює порівняльну характеристику
етнополітики Центральної Ради, Гетьманату, Директорії [22].
Розпад Російської імперії, пошук причин її внутрішньої кризи
призвів до переосмислення науковим соціумом основних засад
етнополітики. В. Верстюк акцентував значну увагу на ключовому
значенні національного чинника в розгортанні революційних
рухів [6]. На його думку, більшовики, використовуючи гасло
самовизначення народів, змогли привернути на свій бік представників різних етнічних спільнот. З іншого боку, постає питання,
чому керівні структури УНР зазнали невдачі у врегулюванні
етнонаціональних відносин, незважаючи на спробу реалізації
власної політики на принципах демократії. Очевидно, що відсутність єдності українського національно-демократичного руху
нівелювала будь-які спроби утвердження принципу рівності та
взаємозлагоди між національними меншинами.
Важливе місце у сучасних наукових дослідженнях відведено
вивченню участі національних спільнот у бойових діях в умовах
національно-визвольних змагань. Контраверсійні питання соціальних потрясінь, політичних протистоянь з включенням у цю
боротьбу національних меншин розглядаються в монографії
Ю. Котляра «Повстанський рух етнічних меншин Півдня України (1917–1931)», у якій висвітлено питання діяльності Центральної
Ради із забезпечення прав національних меншин України, участі
національних меншини у повстансько-партизанському русі,
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з’ясовано напрями і установлено типологію повстанського руху на
Півдні України, кримськотатарських повстань, єврейських погромів на Півдні України, участь німецького і болгарського населення
в повстанській боротьбі [17].
Однією із провідних наукових установ з вивчення
національного питання в Україні у період 1917–1921 рр. є Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
НАН України. У період з 1997–1999 рр. науковцями інституту (до
1998 р. він мав назву Інститут національних відносин і політології
НАН України) оприлюднено комплекс досліджень, зокрема, з
ключових питань етнополітики державних утворень на території
України та національних відносин у збірнику «Наукові записки» [31]. Проблемам етнополітики Центральної Ради та Директорії
УНР присвячено наукові розвідки В. Солдатенка [43], Т. Горбань [8], В. Гусєва [11], Н. Макаренко [25], А. Гошуляка [9] та ін.
Велика увага когортою вчених приділялась участі етнічних
спільнот у революційних рухах, політичному житті країни, роботі
органів державної влади та міського самоврядування. Саме ці
аспекти актуалізовані дослідниками: О. Калакурою [13], Т. Щетиніною [55], Т. Бевз [4], О. Рафальським [38] та ін. Окрім того,
В.Ф. Солдатенко визначив ключові закономірності розвитку
міжнаціональних відносин в умовах національно-визвольних
змагань, а також виокремив чинники, які впливали на участь
національних меншин в революційних подіях [43]. У праці
«Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917–
1920 рр.» В. Солдатенко розкрив особливості поглядів на національне питання низки політичних партій, які на той час
функціонували в Україні. Окремо дослідник приділив увагу
діяльності єврейських політичних організацій [42].
Важливим історіографічним доробком на межі століть з
проблематики національних меншин стала монографія О. Рафальського «Національні меншини України у ХХ ст.: історіографічний
нарис». Проаналізувавши великий пласт архівних джерел, а також
мемуарів, наукових праць дослідників різних епох, учений
визначив провідне місце національного питання в національно75
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визвольних змаганнях. Проаналізувавши основні дослідження
істориків радянської доби та перших років незалежності України,
він дійшов висновку про необхідність детального вивчення
багатопланової проблеми національних меншин в умовах Української революції, оскільки станом на 2000 р. вона залишалася
малодослідженою [37, c. 117]. Автор окреслив коло актуальних
наукових проблем, які потребували негайного розв’язання в
сучасній соціогуманітаристиці.
У монографії «Національні меншини України у ХХ столітті:
політико-правовий аспект» приділив особливу увагу формуванню
етнополітики на території України. Відзначимо, що у цьому
дослідженні було виокремлено в окремі підрозділи 3 основні
напрями: 1) державотворення за часів Центральної Ради та
питання національних меншин; 2) національні меншини в політиці більшовиків; 3) проблеми національних меншин у 1919–1920х рр. [32]. Порівнюючи політику УНР та радянської влади,
колектив науковців відмічав формування в УНР демократичноправових засад національного будівництва, які передбачали захист
інтересів усіх національностей як основи консолідації українського суспільства. Тоді як більшовики, захопивши владу в Україні,
відразу розгорнули кампанію зі скасування законів Директорії,
зокрема, позбавили національні меншини особливого статусу, а
прагнення етнічних спільнот сформувати національні урядові
органи відразу ж відхилялися радянською владою [32, c. 109].
Особливе місце в працях сучасних істориків відводиться
політико-правовому забезпеченню національних меншин. Порівнюючи особливості етнополітики та законотворчої практики уряду
УНР та радянської влади, Л. Рябошапко відмічав відмінності
поглядів стосовно національного питання [40], тим самим
підтверджуючи тезу авторів монографії «Національні меншини
України у ХХ столітті: політико-правовий аспект» про повне
нівелювання радянською владою національного питання в Україні [32, c. 87–110]. Правові особливості етнополітики в Україні
упродовж 1917–1921 рр. розглядає в своїй праці Н. Чеботок.
Дослідниця вперше проаналізувала та порівняла ключові аспекти
правового регулювання етнонаціональної політики в умовах
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постійної зміни влади на території України [54]. Монографічне
дослідження О. Антонюка присвячене вивченню історичних
особливостей та теоретично-методологічних засад формування
етнополітики в Україні, питанням національного будівництва як
складного процесу законодавчого забезпечення прав національних
меншин [1]. Розвиваючи тезу про формування автономій на основі
національно-культурних засад, І. Погребинська намагалася розкрити практику європейських країн, а також висвітлити особливості
реалізації їх в Україні [34, c. 206]. Безумовно, її праця має не лише
теоретичний характер, спрямований на узагальнення досвіду країн
Європи в цьому ракурсі, а й практичний, якщо враховувати
прорахунки минулого для формування сучасної етнонаціональної
політики. Серед монографічних видань, присвячених цій проблемі,
варто відзначити працю В. Устименка «Етнонаціональна політика
як фактор державотворення в Україні (1917–1920)», у якій автор
відслідковує характерні тенденції в законодавчому забезпеченні
національних меншин в умовах громадянського протистояння в
Україні та постійної зміни влади [52]. Зважаючи на це, дослідник
виокремив не лише правову складову, але й політичну, яка
зумовлювала зміну в етнонаціональних відносинах.
Якщо порівняти період національно-визвольної боротьби
українського народу в 1917–1921 рр. і утвердження незалежності
України у 1991 р. помічаємо в обох випадках посилений вплив
Росії на етнонаціональну сферу України і використання російської
національної меншини з метою тиску на прийняття важливих
внутрішньополітичних рішень вищими державними органами
України. Етнічні росіяни використовувалися російською пропагандою та владою під час нагнітання питання щодо так званої
«примусової» українізації, під час кризових ситуацій у Криму і на
Донбасі, а згодом, у 2014 р., під час війни і окупації цих територій.
Подальше дослідження окресленої проблематики становить
науковий інтерес під кутом зору з’ясування соціально-політичних,
ідеологічних підвалин, які закладалися більшовиками для політизації національних меншин України в майбутньому. Уже на
початку XXI ст. російською стороною активно підтримувався
сепаратистський характер автономістських тенденцій у діяльності
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деяких національних меншин, зокрема російської та угорської.
Російська Федерація фінансувала діяльність на території України
проросійських політичних сил, які вимагали визнання росіян на
рівні з українцями державотворчою нацією, запровадження
подвійного громадянства, збереження спільного інформаційного
простору з РФ, розширеної підтримки Української православної
церкви Московського патріархату. Нещодавнє отримання Томоса
Православною церквою України – це ще один крок до
утвердження незалежної Української держави.
Отже, національне питання в Україні в умовах національновизвольних змагань досить широко представлене у сучасному
українському науковому дискурсі. У зв’язку з 100-річчям цих
подій проблема вивчення участі національних меншин у
політичних процесах 1917–1921 рр. актуалізувалася. Основна
увага приділялася не лише становищу окремих спільнот на
території України, а й поглядам українських політиків на національне питання, виробленню засад етнонаціональної політики та
реалізації певних заходів у сфері етнополітики. Історичні,
політологічні напрацювання вітчизняних дослідників у царині
національних меншин періоду української революції засвідчили
наявність малодосліджених сторінок історії та необхідність їх
поглибленого вивчення з метою об’єктивного висвітлення
державотворчих процесів 1917–1921 рр. Водночас заповнення
історичних прогалин, формування сучасної етнонаціональної
політики з використанням досвіду УНР буде одним із засобів
захисту українського інформаційного і наукового простору від
поширення російських історичних міфів, особливо в умовах
«гібридної війни».
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НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ У МІЖВОЄННІЙ
ПОЛЬЩІ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ
Проаналізовано основні концепції польської суспільно-політичної думки міжвоєнного періоду та погляди окремих державних
діячів Польщі щодо шляхів розв’язання національного питання.
Зроблено висновок про дискримінаційний характер польської
національної політики стосовно групових прав українців, євреїв та
інших меншин. Різниця в домінуючих концепціях полягала лише в
методах реалізації моноетнічної моделі держави. Якщо соціалдемократи та їхній лідер Ю. Пілсудський пропонували і впроваджували стратегію «державної асиміляції» національних меншин,
то представники табору націонал-демократів (ендеції), очолюваного Р. Дмовським, відстоювали і реалізовували політику
національної асиміляції. В підсумку це призвело до радикалізації
українського національного руху, послаблення внутрішньої єдності
Польської держави та її подальшої окупації військами СРСР і
нацистської Німеччини.
Ключові слова: Польща, міжвоєнний період, національне питання, національні меншини, концепція інкорпорації, прометеїзм.
Lesia Kovach. National question in interwar Poland: analysis of
key concepts. The main conceptions of the Polish socio-political
thought of the interwar period and the views of certain statesmen of
Poland concerning the ways of solving the national question are
analyzed. The conclusion is drawn about the discriminatory nature of
the Polish national policy regarding the group rights of Ukrainians,
Jews and other minorities. The difference in the dominant concepts was
only in the methods of implementing a monoethnic model of the state.If
Social Democrats and their leader Y. Pilsudski proposed and imple*
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співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
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mented a strategy for "state assimilation" of national minorities, the
representatives of the National Democrats (Endeatsis) camp headed by
R. Dmovsky defended and implemented the policy of national assimilation. As a result, this led to the radicalization of the Ukrainian national
movement, the weakening of the internal unity of the Polish state and its
subsequent occupation by the troops of the USSR and Nazi Germany.
Key words: Poland, interwar period, national question, national
minorities, concept of incorporation, prometheism.
Постановка проблеми. Події національного життя міжвоєнного періоду по-різному інтерпретуються українськими та
польськими науковцями і все частіше стають інструментом
сучасної політичної боротьби, залишаючись «гарячою темою»
польської політики як внутрішньої, так і зовнішньої. Наводячи
аргументи на користь власної позиції, більшість учасників
дискурсу звертається до ідеологем та концептуальних конструкцій
початку ХХ ст., періоду, коли визвольні змагання українців
зазнали поразки, в той час як Польща відродила свою Державну
незалежність та почала реалізовувати власну стратегію національно-державного розвитку. «Частина польських дослідників, –
пише О. Калакура, – дотепер перебуває в полоні стереотипів на
кшталт «Східна Малопольща», «польські землі», «наші всходні
креси», що мають геополітичний контекст. Натомість у працях
деяких українських істориків простежується синдром «одвічної
ворожості Польщі», успадкований від російської та законсервований радянською історіографією», замовчування позиції тих
польських політиків і громадських діячів, які виступали на
оборону українства» [1, c. 261].
Попри те, що за останні роки у вітчизняній науці зроблено
значний крок уперед в напрямі дослідження витоків, причин та
суті основних концептуальних підходів реалізації національної
політики Польської держави на землях України у міжвоєнний
період, введення до наукового обігу значного масиву раніше
невідомих науковій спільноті джерел, встановлення нових фактів
історії викликає необхідність їх всебічного та критичного аналізу.
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Свого осмислення суспільно-політична думка Другої Речі Посполитої потребує і у зв’язку з актуалізацією національних проектів
минулого (проект Міжмор’я) у сучасній Польщі, що пов’язано з
кризою Європейського Союзу, який унаслідок «Брекзиту» стоїть
перед необхідністю проведення внутрішніх структурних трансформацій та політики.
Територіальні межі дослідження охоплюють землі України,
що раніше належали Російській та Австро-Угорській імперіям, і
які після закінчення Першої світової війни увійшли до складу
відродженої Польської держави на підставі рішень Паризької
мирної конференції і Ризького договору про перемир’я та прелімінарні умови миру, який підбив підсумки радянсько-польської
війни 1919 – 1920 р. Договір набув чинності 18 жовтня 1920 р.
Виклад основного матеріалу. За переписом населення
Польщі 1921 р. українці становили майже 15% населення країни.
Поляки – 69%. Євреї – 10%. Інші меншини: німці, чехи та євреї
були нечисленними.
Найбільша кількість українців мешкала у Східній Галичині –
66,2%. Зокрема, у Станіславському воєводстві проживало 70,2%
українців, Тернопільському – 50,2%, Львівському (без приєднаних
до нього західних повітів) – 35,9%. Переважний загал українців
проживав у селах і працював у сфері сільського господарства. В
сільських гмінах Західної Волині мешкало 1 405 205 осіб української національності, що становило 92,20% усього українського
населення воєводства [2, c.14–16].
Розселення євреїв було нерівномірним. Найбільше їх проживало у Центральних воєводствах Польщі, де їхня кількість
становила близько 57%. Так, у Варшаві мешкало 355 тис. осіб
єврейської національності (30% від загального населення столиці),
у Лодзі – близько 205 тис. осіб, або 33% від загальної кількості
населення міста, у Кракові – 60 тис. осіб (25%), у Тарнові – 25 тис.
осіб, або 45% населення міста [3]. На землях України у містах і
містечках вони також становили відносну, або абсолютну
більшість. У містах Західної Волині, зокрема Рівному, їх проживало 56,0%, Любомлі – 91,3%, Корці – 83,5%, Ратному – 58,4%,
Луцьку – 48,9%, Ковелі – 46,4%, Володимирі – 43,4%, Кременці –
85

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 3-4 (99-100)

36,5%. Водночас частка євреїв постійно скорочувалася: у 1921 р. у
Польщі проживало 10,5% осіб єврейської національності, у 1931 р. –
9,8%, у 1939 р. – 9,7%. Зменшення кількості євреїв відбувалося як
унаслідок природного руху, так і еміграції [4, s. 8].
Структура зайнятості євреїв також мала свою характерну
специфіку. Якщо поляки переважали серед адміністрації та
великих землевласників, то євреї Волині майже повністю
монополізували місцеву торгівлю – 40,1% та мали широке
представництво у місцевих радах. Значною була їхня частка в
гірництві і промисловості – 38,3% [5, c. 230].
Впливовою національною меншиною також були німці. Свій
статус вони успадкували з часів Австро-Угорської імперії,
сконцентрувавши в своїх руках велику кількість землі. Вони
становили переважно сільське населення (72%), яке об’єднувалося
в хліборобські колонії [6, c. 8]. Однак після прийняття Земельного
кодексу 1924 р. становище німців суттєво погіршилося, що
викликало серед них протестні настрої: «Польські репресії вже
призвели до того, що ряд нестійких елементів серед німців
проявляє симпатії до більшовизму», – повідомляли в Берлін лідери
волинських німців [5, с. 231].
У сукупності національні меншини становили близько 30% населення Польської держави. У 1931 р. параметри національної структури Другої Речі Посполитої мали такий вигляд (Таблиця 1) [8, s. 23].
Таблиця 1.
Національна структура населення Польщі
Narodowość
Ludnośćogółem
Polacy
Ukraińcy
Żydzi
Białorusini
Niemcy
Litwini
Rosjanie
Inni
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W tysiącach
32 107
20 650
5 145
3 133
1 966
784
200
140
89

W odsetkach
100
64
16
10
6
2
1
1
0
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У міжвоєнній Польщі українське питання було одним з
найскладніших. Це було спричинене тим, що українці були
частиною великої понад 35 мільйонної нації, проживання якої
поширювалося на територію СРСР (згідно з переписом 1926 р. тут
мешкало 29 018 197 осіб), Чехословаччину (у 1921 р. тут проживало 461 849 осіб) та Румунію (790 000 осіб), що робило українське питання не лише чинником внутрішньої політики, але й
зовнішньої. Внаслідок цього українців сприймали і як можливих
союзників, і як можливих опонентів, що знайшло своє відображення у поширенні різноманітних інтелектуальних проектів та
реалізації конкретних політичних рішень. Серед усього їх
різноманіття найбільшою підтримкою користувалися дві концепції – концепція інкорпорації, яку підтримували польські націоналдемократи (ендеки – Єнджей Гертих, Станіслав Грабський,
Йоахіма Бартошевич) на чолі з Р. Дмовським, і концепція прометеїзму (федералізації), відомими ідеологами якої були Ю. Пілсудський, Тадеуш Голувко, Лєон Василевський, Влодзімєж Бончковський, Генрик Юзевський, Юзеф Лободовський, Едмунд
Хорашкевич (Edmund Charaszkiewicz). Обидві концепції були
розроблені ще до закінчення Першої світової війни.
На думку ендеків, Польській державі необхідно було інкорпорувати стільки східних земель, скільки вона буде здатна це
зробити, з їх подальшою полонізацією та перетворенням країни на
мононаціональну державу. Міністр освіти та релігії С. Грабський (1923 р. та 1925 – 1926 рр.) з цього приводу прямо заявляв:
«Необхідною умовою утримання наявних кордонів є перетворення
державної території Речі Посполитої у національну польську
територію. З федеративним устроєм вона проіснує не більше
кількох десятків років» [9, s. 9 – 10].
Концепція національної політики, запропонована ендеками,
передбачала повну асиміляцію українців та білорусів як «неісторичних», «недержавних» націй. Щодо євреїв та німців було
переконання, що вони не можуть інтегруватися в польську
політичну спільноту як меншини з високим рівнем національної
свідомості, а отже, мають залишити межі Польщі. Водночас
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процес асиміляції, на думку Р. Дмовського, мав відбуватися без
приниження гідності нетитульних культур, що сприяло б формуванню лояльного ставленню до польської держави («Niemcy, Rosja
i kwestia polska» («Німеччина, Росія і польське питання»).
Провідною релігією в Польщі мав стати католицизм. Інші
релігії позбавлялися державної підтримки як такі, що перешкоджають формуванню образу «поляк – католик».
Будь-які державницькі ініціативи українців Р. Дмовський
вважав загрозою для Польщі. У своїй праці «Kwestia ukrainska»
(«Українське питання), яка побачила світ у 1930 р., автор доводив,
що у найближчому майбутньому «українське питання» стане
найактуальнішим у Східноєвропейському регіоні. Постання
незалежної України та ще й пронімецьки зорієнтованої, на його
думку, призведе до послаблення Польщі, яка, цілком ймовірно,
підпаде під протекторат Німеччини, тому усі країни, які
інкорпорували українські землі, мають об’єднати свої зусилля з
метою унеможливити формування України як самостійної держави. Після підписання Договору між СРСР і Польщею про ненапад
у 1932 р. Р. Дмовський уже відверто закликав розділити територію
України між Польщею і СРСР («Polityka polska i odbudowanie
panstwa». – «Повоєнний світ і Польща»).
За словами польського історика Р. Висоцького, в суспільній
свідомості поляків Р. Дмовський був і залишається символічною
постаттю, творцем цілісної концепції нації, головним мислителем і
організатором польського націоналістичного руху. І хоча сам
Р. Дмовський вважав себе представником західної цивілізації,
втім, на думку вченого, методи його політичної боротьби були
далеко не демократичними [10 ].
З такою, як він вважає, вузьконаціоналістичною характеристикою Р. Дмовського не погоджується його колега з Вроцлава
Я. Кенсик, який зазначає, що Р. Дмовський, формулюючи своє
бачення майбутніх кордонів Польщі, ніколи не наполягав на
поверненні до історичного східного кордону Польщі часів Першої
Речі Посполитої. Визначаючи території на Паризькій конференції,
польський представник керувався перш за все прагматизмом, щоб
забезпечити більшу згуртованість держави [11, s. 282].
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На думку українського дослідника М. Зелінського, доктрина
Р. Дмовського відіграла особливу роль у формуванні та
встановленні польської національної свідомості й ідеології, а сам
він став головним ідеологом етноконфесійного розуміння польської нації, прагнучи створити етнооднорідну національну польську
державу [12, c. 12].
Інша концепція – концепція прометеїзму передбачала утворення на базі польських, українських та білоруських земель
федеративної держави Другої Речі Посполитої. Провідну роль в
ній мала відігравати Польща. Один з творців цієї концепції –
Т. Голувко пропонував проводити таку політику, завдяки якій
національні меншини «вважали би відокремлення від Польської
держави своєю поразкою…», щоб вони « … полюбили Польщу,
дали їй мільйони вірних, жертовних і патріотичних громадян».
Уряд мав забезпечити «свободи і можливості для національного
розвитку усім меншинам у такій формі, аби ті не послаблювали, а
навпаки, зміцнювали Польську державу» [13, s. 20–21].
Ідеї прометеїстів ще називають рухом поневолених народів.
Цей рух був спрямований проти впливів більшовицької Росії і
передбачав створення федеративної держави поляків, литовців,
українців, білорусів. Однак йшлося лише про Велику Україну, яка
мала постати на теренах радянської України внаслідок розпаду
СРСР. Західноукраїнські землі, на думку федералістів, повинні
були залишитися частиною Польщі як споконвічна польська земля
і невід’ємна частина Польської держави. Українська держава
претендувати на них не могла.
І хоча обидва табори ставилися вороже один до одного,
зокрема, перебуваючи в опозиції, ендеки деякий час навіть
піддавалися репресіям з боку влади пілсудчиків, однак на практиці
їхня політика мало чим відрізнялася. Травневий переворот
(переворот 12–14 травня 1926 р., унаслідок якого до влади
прийшов Ю. Пілсудський. – Авт.) – писав Є. Томашевський, –
змодифікував практику внутрішньої політики тільки в обмеженому розмірі, і лише на кілька років. Був то, однак, короткий
період своєрідного флірту з національними меншинами. Тим
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більше, що, за його ж словами, практика діяльності державної
адміністрації на Східних кресах – байдуже, хто стояв на чолі її –
від самого початку була близька програмі національних
демократів» [8].
Остаточним відходом Ю. Пілсудського від ідеї федералізації
Другої Речі Посполитої стала сумнозвісна «пацифікація» (умиротворення) українців Галичини, апогей якої припадає на період з
20 вересня – по 16 жовтня 1930 р. Після смерті Ю. Пілсудського у
1935 р. насильницька полонізація національних меншин
посилилася.
Характеризуючи діяльність табору прометеїстів щодо втілення запропонованих ними ідей, Ю. Щегельська, зокрема,
зазначає: «Пілсудський не спромігся реалізувати ні концепцію
створення багатонаціональної, багатокультурної та багатоконфесійної Польської держави, ні федеративне бачення створення
групи союзних із нею держав. У тогочасній Польщі гору взяли
процеси полонізації та інкорпорації» [14, c. 53].
Основними причинами, які не дозволили втілити ідеї прометеїзму в життя, на думку В. Комара, були: слабкість Польщі,
одночасна загроза її незалежності з боку Німеччини і Радянського
Союзу, небажання Литви, Білорусі й України жити в одній
державі, політична неоднорідність правлячого табору в Польщі.
Незважаючи на це, доходить висновку вчений, концепція
прометеїзму залишила глибокий слід у суспільній свідомості й
політичному житті міжвоєнної Польщі та наступних поколінь
поляків» [15, c. 301–302.].
Значна увага в польському суспільно-політичному дискурсі
приділяється висвітленню міжнаціональних відносин на території
Волині, яка увійшла до складу Польщі за результатами підписання
Ризького мирного договору між РСФР і Українською СРР, з
одного боку, і Польщею, з іншого. Волинське воєводство як
адміністративно-територіальна одиниця Другої Польської Республіки було утворене 19 лютого 1921 р. на основі Волинської округи.
Охоплювало територію семи колишніх західних повітів Української Народної Республіки (аналогічних повітам колишньої
90

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Волинської губернії Російської імперії). Перепис населення 1921 р.
зафіксував 1 437 907 мешканців воєводства. За результатами
перепису 1931 р. на території Волині проживало 2 085 574 осіб.
Національна структура регіону була неоднорідною. Близько 70%
населення краю становили українці, 17% – поляки, 10% – євреї.
Незважаючи на розширення мережі польських військових
поселень (осадництва), частка польського населення Волині поступово скорочувалася: з 17,3% у 1921 р. до 16,7% у 1937 р. [16].
Особливу цінність у висвітленні міжнаціональних відносин на
території Волині у міжвоєнний період становлять спогади
Волинського та Лодського воєводи, міністра рільництва Української Народної Республіки (УНР) Г. Юзевського – «Замість
щоденника» [17]. Крім джерельної, праця має й важливе історіографічне значення. Не менш цінною є публікація Львівського
(1927 – 1928 рр.) і Познанського (1928 – 1929 рр.) воєводи
П. Дуніна-Борковського «Проблема сокальського кордону», опублікована в «Бюлетні Польсько-Українському». В ній автор
всебічно проаналізував як тодішню суспільно-політичну ситуацію,
так і власне політику Г. Юзевського на Волині.
На думку Г. Юзевського, саме на Волині Польща співіснувала
з українською дійсністю, а Україна – із польською. «Пишучи про
Польщу й Україну, маю на увазі – «я є Польща» та «я є Україна»,
польсько-українське й українсько-польське «ми» [17, c. 134].
Найбільшим ворогом Волині Г. Юзевський вважав комунізм. За
його словами, Москва вигадала власну модель України» і ніколи
«не спускала очей з Волині. Іншим ворогом він називав націоналізм Малопольщі (Східної Галичини), який, за його словами,
«пронизував Волинь уздовж і впоперек, «завойовував» її». Однак
ворогом, який «особливо нервував», була польська ендецька
ментальність, зокрема, Сторонніцтво народове [17, c. 135].
Взаємовідносини українців і поляків у спогадах воєводи
зображено в романтичному дусі «кресового дискурсу», що, однак,
не позбавляє його колоніальної суті: «На Волині, – писав він, –
стояли дві дивізії піхоти та бригада кавалерії. Велика сила на ті
часи. Офіцери та солдати були поляками. …Не пам’ятаю
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конфліктів між армією й місцевим українським населенням.
Панував мир. Військо відігравало позитивну роль у житті
краю» [17, c. 152]. Однак навіть Г. Юзевський визнавав, що під
кінець служби траплялися не надто приємні ситуації з боку
політизованих офіцерів.
Відставка Г. Юзевського у 1938 р. була пов’язана із
остаточним відходом польської влади від пошуку спроб порозуміння з національними меншинами до політики їх насильницької
полонізації. Новим і останнім воєводою Волині став А. ГавкеНовак. За його ініціативи була розроблена, а в лютому 1939 р.
затверджена Міністерством внутрішніх справ нова «Політична
програма державної політики Польщі на Волині» [18, с. 157].
Програма стверджувала не тільки переваги польської культури над
українською, а й її винятковість. Терміни «українець», «український» потрапляли під заборону. На думку її розробників,
запропоновані заходи, в кінцевому підсумку, мали призвести до
повної асиміляціїукраїнців [19, с. 191–193].
В Україні діяльність Г. Юзевського характеризується
неоднозначно. Зокрема, Ю. Крамар звинувачує воєводу в
цілеспрямованому знищенні значної кількості кооперативів, хоча і
зазначає, що останні перебували під впливом тих українських
партій, які вороже ставилися до польської державності [20, c. 241].
«У 1933 р. на Волині, – пише Ю. Крамар, – діяло 588 кооперативів,
більшість з них – 392 підпорядковувались Ревізійній спілці
кооперативів у Львові (РСУК). У листопаді 1934 р. правління
РСУК отримало розпорядження міністра фінансів про вилучення
українських кооперативів на Волині із свого підпорядкування. З
цього часу вони почали підпорядковуватися Союзу сільськогосподарських і заробітково-господарських кооперативів у
Варшаві» [20, c. 241]. На думку автора, основною метою політики
волинського воєводи було руйнування єдності українців Галичини
і Волині, що цілком відповідало засадам національної політики
Польщі щодо українців краю.
Не менш важливою в контексті висвітлення міжнаціонального
життя на Волині є публікація П. Дуніна-Борковського «Проблема
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сокальського кордону». Як і Г. Юзевський, він належав до
опозиційного табору польської владної еліти. За його словами,
«сокальський кордон» (умовний термін для визначення адміністративної межі між Галичиною й українськими північно-західними
землями – Волинню і Холмщиною у часи Другої Речі Посполитої –
Авт.) почали створювати від самого початку існування Польської
держави. Його основною метою було не допустити на Волинь
уніатської церкви, поширення впливу якої б остаточно відгородило її від Московської держави та радянської України. Та
справжній «сокальський кордон», переконаний автор, створив
воєвода Г. Юзевський, який ліквідував на Волині всі українські
культурні та економічні установи, пов’язані з Галичиною,
одночасно підтримавши Волинське Українське Об’єднання (ВУО),
засноване місцевими українськими організаціями та емігрантами з
Наддніпрянської України. Українських емігрантів, наголошував
П. Дунін-Борковський, воєвода свідомо спрямовував на Волинь, з
огляду на брак української інтелігенції в краї, і зазначав, що такі
дії воєводи зазнавали критики не лише з боку польських політиків,
але й польського суспільства, переконаних у тому, що в умовах
нестачі української інтелігенції набагато швидше вдалося б
асимілювати українські маси. Однак, на думку П. Дуніна-Борковського, це було малоймовірним. Свою позицію він пояснював
співвідношенням українців і поляків, зокрема: кількісним
переважанням перших над другими. «Хто мав здійснювати
асиміляцію місцевої сільської людності, коли насправді вона не
мала ніяких контактів з польським елементом?» [21], – запитував
він. Підтримку Г. Юзевським Волинського Українського
Об’єднання (ВУО) П. Дунін-Борковський пояснював прагненням
воєводи унеможливити вплив українських львів’ян на Волині,
який намагався проводити сепарацію волинських українців згори,
щоб волиняни не пройнялися духом опозиції до Польщі. Однак,
змушений констатувати П. Дунін-Борковський, і політика Г. Юзевського, спрямована на підтримку наддніпрянської української
інтелігенції, якій відводилася роль провідника волинських
українців, з огляду на її готовність домовлятися з польською
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владою, щоб здобути незалежність над Дніпром, також не мала
успіху. Місцева українська людність не бажала поступатися
своїми правами. Отже, ця інтелігенція не мала жодного впливу на
Волині.
Однією з можливих точок співпраці місцевого польського й
українського громадянств, на думку П. Дуніна-Борковського, міг
стати б локальний патріотизм українців і поляків як поєднання
локальних і державних польсько-українських інтересів. Деякі
поступки від держави, вважав він, тісніше згуртували б українців з
Польською державою. Деструктивними, на думку автора, були дії,
спрямовані на те, щоб позбавити адміністративної протекції
прихильників Волинського Українського Об’єднання з подальшим
втриманням «сокальського кордону», як цього вимагали польські
націоналісти. П. Дунін-Борковський був переконаний, що така
політика лише посилила б орієнтацію місцевих українців на
радянську Росію та створила б додаткове підґрунтя для українського революційного підпілля. У підсумку це б призвело до
послаблення державних позицій Польщі на Волині [21].
Однак до його думок мало хто прислухався. «Бюлетень»
(«Biuletyn Polsko-Ukraiński»), в якому надруковано більшість його
публікацій, хоч і мав неофіційну підтримку польського зовнішньополітичного відомства, але аж ніяк не репрезентував реальну
польську політику. За словами відомого українського громадського діяча, співредактора львівського часопису «Діло» І. КедринаРудницького (з 1935 р.), П. Дунін-Борковський, як і більшість його
однодумців, були лише «білими круками» серед польського
суспільства.
Не менш складним і обговорюваним у Другій Речі Посполитій
був комплекс питань, пов’язаних з єврейською меншиною, яка на
той час була однією з найчисельніших єврейських діаспор у світі.
У міжвоєнній Польщі євреїв, зокрема, звинувачували у поширенні
комуністичного впливу, особливо у східних кресах, у співпраці з
більшовиками та антипольській діяльності. Їм закидали і той факт,
що під час існування Західноукраїнської Народної Республіки
(ЗУНР) працівники різних державних установ єврейської
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національності симпатизували ЗУНР та залишалися на своїх
посадах. Згодом, після польської перемоги, це стало причиною
звинувачення їх у зраді і звільнення з роботи. Однак, на думку
сучасного польського дослідника Є. Томашевського, у комуністичному русі брала участь лише невелика частина євреїв, в основному
єврейська радикальна молодь [4, s. 68].
Кінець 1930-х років характеризується наростанням антисемітизму у Польщі та радикалізацією ставленням владної коаліції до
євреїв. Значною мірою це було пов’язано зі світовою економічною
кризою 1929 – 1933 рр., яка загострила соціальну та економічну
конкуренцію та посилила націоналістичні настрої серед поляків.
Витіснити євреїв з торгівлі та ремесел прагнуло дрібне міщанство
та вихідці з села; загострилася конкуренція між польською та
єврейською молоддю за робочі місця; селянство вимагало усунути
єврейське посередництво у торгівлі; деякі представники польської
інтелігенції говорили, що євреї загрожують польській культурі.
Особливо антиєврейську позицію займали студентський відділ
табору Партії Великої Польщі й так звана група «вшехпольської
молоді». Діячі обох організацій висловлювалися за цілковиту
ізоляцію євреїв від політичного життя Польщі та наполягали на
необхідності зробити для них неможливим доступ до закладів
освіти: «Населення, яке має громадянство Польщі, – наполягав
один з керівників «вшехпольської молоді» Я. Мосдорф у 1932 р., –
має бути поділено на громадян та приналежних, які мають бути
позбавлені політичних прав. До останніх потрібно зарахувати
євреїв, без огляду на те, чи вони юдейського віросповідання, чи ні.
В політиці євреї не можуть мати жодних виборчих прав. Також
вони не можуть бути урядовцями, професорами, вчителями, навіть
біржовими маклерами. Вони не мають права брати собі польські
прізвища. Також їм забороняється вступати у шлюб з корінною
нацією» [22, s. 220].
Практичним кроком щодо звуження громадянських прав осіб
єврейської національності стала денонсація у 1935 р. Декрету
начальника держави, що окреслював компетенції єврейських гмін і
визнавав їх як державні інституції, прийнятий ще у 1919 р. Проте
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найбільше обурення серед євреїв викликав Закон «Про позбавлення громадянства» від 31 березня 1938 р., який дозволяв владі
позбавляти громадянства осіб «за втрату зв’язку з державою».
Хоча він поширювався на всіх громадян, але в основному йшлося
про осіб єврейської національності. З вимогою позбавити євреїв
політичних прав виступили Національно-радикальний табір і
«Сторонніцтво народове». Ізоляції євреїв, їхнього відсторонення
від поляків домагалася також частина консерваторів та інші
партії [23, s. 61, 69]. Розроблялися навіть плани запровадження для
євреїв принципу національної пропорційності в окремих професіях [22. s. 169].
Політика стосовно білорусів у Польщі була доволі прямолінійною. Їх вважали меншиною, яка легко піддається полонізації
з огляду на низький рівень національної свідомості. Головну
загрозу влада вбачала у соціально-економічних прагненнях
білорусів та комуністичній інфільтрації. Як писав польський
дослідник А. Котовські (A. Kotowski), легалізувавши Білоруську
Селянську Робітничу Громаду у березні 1927 р., уряд Ю. Пілсудського відразу висунув їй звинувачення у діяльності, спрямованій
на приєднання білоруських земель до Радянського Союзу та в
реалізації завдань комуністичного руху, ворожих щодо польської
держави [24].
Враховуючи викладене, важко не погодитися із думкою
сучасного польського історика Т. Стрияка про те, що «польській та
українській науковій літературі й суспільній думці міжвоєнного
періоду та перших років після Другої світової війни були властиві
зосередженість на власній національній мартирології, брак емпатії
до мотивів діяльності та настроїв протилежної сторони, спрямованість на створення національного наративу, який паралельно з
істотними типологічними подібностями у польському випадку
був, насамперед, дискурсом колоніальним, а в українському –
дискурсом національної емансипації й етнічної автохтонності» [25,
s. 559]. У руслі відстоювання лише власних інтересів суб’єктами
національних взаємовідносин розмірковує й український дослідник І. Монолатій, який пише, що «кожна з етнонації керувалася
цілями, які відповідали її інтересам без урахування прагнень
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«чужих». При цьому за ознакою суб’єктності зіткнення відбувалися між нерівноправними (поляки – євреї) та рівноправними
(українці – євреї) групами. Посиленню конфліктності взаємовідносин між етнонаціями сприяло використання практики
політичного терору, …який тут виконував захисну функцію
(аналогічну до «охоронного націоналізму») національновизвольної боротьби етнічної більшості регіону та мав індивідуальну форму» [26, c. 105]. Як виправдання недалекоглядної
національної політики Польщі, небажання її еліти йти на певні
поступки національним меншинам, можна сприймати позицію
польських науковців Ч. Бжози і А.-Л. Сови, на думку яких,
переважна частина національних меншин неприязно або вороже
ставилася до Польської держави, а численні польські уряди не
змогли запропонувати відповідної об’єднавчої у цьому питанні
програми. Здійснені на користь національних меншин поступки
були завжди надто малими, порівняно з очікуваними, а висунуті
українцями, литовцями, німцями та представниками інших
меншин національні вимоги польський уряд, у принципі,
реалізувати не міг [27].
Загалом польський суспільно-політичний дискурс міжвоєнного періоду можна охарактеризувати як дискримінаційний
стосовно групових прав українців, євреїв та інших меншин, адже
йшлося виключно про національні інтереси поляків. Національні
меншини трактувалися в категорії «проблеми» – насамперед
української, єврейської та німецької. Різниця в концепціях
полягала лише в методах реалізації моноетнічної моделі держави.
У питанні державних кордонів погляди польських соціалістів та
ендеків відмінностей не мали. Це був дискурс боротьби за
«польськість», неспростовне домінування власного світу, єдину
систему національних, духовних, релігійних, культурних та інших
символів, «уявлені» кордони, що виключало поняття рівності
«іншого» з майбутніх обрисів Польської держави. Неспроможність
іти на жодні поступки унеможливила комунікацію між польською
більшістю і національними меншинами, суттєво дестабілізувала
внутрішньополітичну ситуацію в країні та призвела до окупації
Польщі військами СРСР і нацистської Німеччини в 1939 р.
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КРИМСЬКІ ТАТАРИ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ
ВІЙНИ: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС
Визначено характер та зміст наукових пошуків, автори яких
вивчали долю кримських татар у роки Другої світової війни.
Показано специфіку висвітлення дослідниками причин депортації
кримськотатарського народу, визначення кількості депортованих
та загиблих під час здійснення депортації. Висвітлено оцінки дій
радянського керівництва стосовно кримських татар, які подають
вітчизняні та зарубіжні науковці. З’ясовано вплив реалізації
Російською Федерацією зовнішньополітичних проектів та імперських амбіцій на презентацію російськими науковцями процесу
депортації кримськотатарського народу.
Ключові слова: Друга світова війна, кримські татари,
депортації, етнополітика, етнопрактика, національні меншини.
Yurii Nikolaiets. Crimean tatars in the years of the second world
war: the modern scientific discussion. The character and content of
the scientific findings were determined, the authors of which were
highlighting the fate of Crimean tatars in the 2 World war. Specificity
of illumination by researchers the reasons for Crimean tatars
deportation was showed, the quantity of the deported and dead during
deportation implementation was determined. Actions evaluation of
Soviet Union government due to Crimean tatars that is presented by
domestic and foreign scientists was highlighted. The influence of the
realization by Russian Federation of foreign policy projects that are
oriented on highlighting the process of Crimean tatars deportation by
Russian scientists was showed.
Key words: II World War, Crimean tatars, deportation, ethno
politic, ethno practice, national minorities.
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Постановка проблеми. Характер Другої світової війни багато
у чому визначався специфікою уявлень її провідних учасників про
характер міжетнічних конфліктів, міжетнічної взаємодії. Такі
уявлення формувалися у процесі державотворення, що найчастіше
супроводжувався збройними конфліктами зі сусідніми країнами.
Війни за визначення міждержавних кордонів, за контроль над
певними територіями у ХХ ст. були зумовлені уявленнями про
національні інтереси певної країни. Реалізація внутрішньо- та
зовнішньополітичних завдань поліетнічними державами вимагала
мобілізації представників різних етнічних груп, а часто і конфесій
в інтересах владного центру. Тому розвиток міжетнічних відносин
у роки війни багато в чому був визначений передвоєнною
національною політикою, яка чи не вирішальним чином формувала ставлення представників окремих етносів до виконання
громадянських обов’язків у поліетнічних державах. Друга світова
війна породила масове винищення представників певних етнічних
груп, депортації та переслідування за етнічною ознакою, характер
та масштаби яких насамперед були визначені інтересами
провідних гравців на світовій політичній арені.
У роки Другої світової війни кримськотатарський народ, як і
багато інших, виявився заручником реалізації етнонаціональної
політики провідними країнами, які брали участь у бойових діях.
Насамперед йдеться про СРСР та Німеччину. Найбільш трагічною
сторінкою кримськотатарського народу у роки Другої світової
війни стала депортація кримських татар, здійснена за ініціативи
радянського керівництва у 1944 р.
Аналіз характеру, причин та наслідків цієї події сформував
потужний науковий дискурс, на який вплинули уявлення про
специфіку міжетнічних відносин напередодні та у роки війни.
Крім того, актуалізація історії кримськотатарського народу у роки
Другої світової війни пов’язана зі сакралізацією Перемоги у
путінській Російській Федерації. Оцінки подій війни стали одним
із засобів розмивання суспільних уявлень, які за тих чи інших
обставин виявилися невигідними для російського керівництва.
Сакралізація Перемоги супроводжувалася спробами перекласти
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відповідальність за розв’язування війни із СРСР та Німеччини, які
виступали як союзники на початку бойових дій, на західні
демократії (насамперед, Францію та Англію), пошуком «виправдань» найбільш жорстоких рішень Сталіна, у тому числі репресій
та депортацій.
Актуальною історія кримськотатарського народу виявилася й
для українських учених в умовах зростання політизації етнічності,
пошуку засобів розбудови громадянського суспільства в Україні.
У зв’язку з цим аналіз сучасного наукового дискурсу про долю
кримських татар у роки Другої світової війни видається важливим
з огляду на те, що такий дискурс перетворився на один із
елементів протистояння у розв’язаній Росією гібридній війні.
Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти проблеми
представлені у публікаціях О. Бажана, Г. Бекірової, Б.Вільямса,
М. Бугая, О. Галенка, В. Котигоренка, М. Панчука, О. Рафальського, А.Фішера та ін.
Виклад основного матеріалу. У СРСР протягом 1930-х років
необхідність врахування національних особливостей під час
здійснення економічних, політичних та культурних перетворень
стала розглядатися як фактор, що ускладнював вирішення завдань,
пов’язаних із «будівництвом соціалізму». Передвоєнне розкуркулювання, масові репресії та примусове переселення представників
різних етнічних груп поряд із поширенням страху за своє життя
формували й бажання помститися за сприятливих обставин за
заподіяні більшовицькою владою кривди, смерть чи страждання
рідних та близьких людей. Не оминули репресії й кримськотатарське населення. Крім того, негативний вплив на міжетнічні
відносини справив і різкий поворот культурної політики на
початку 1930-х років у бік русифікації. Важливою зброєю у
боротьбі проти ісламу була відмова від традиційної арабської
письменності, якою написані Коран і вся писемна спадщина
мусульман. У ході боротьби з націоналізмом і посилення
русифікаторських тенденцій уже під час Другої світової війни (у
1940 р.) вона була переведена з латинської графіки на кирилицю.
Дві реформи алфавіту, здійснені протягом життя одного
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покоління, мали вкрай негативний вплив на культуру
мусульманських народів. Особливо болісними реформи алфавіту
були для народів із розвинутою літературою – азербайджанців,
кримських татар, таджиків.
В. Котигоренко зазначав, що більшовизм був чужим для
життєвих основ і національної культури кримськотатарського
народу, а «насаджування цієї російської системи вимагало ламання
не лише релігійних чи естетичних поглядів, а й усього світу
кримського татарина, його власного світу» [26, с. 430–431].
У роки Другої світової війни Крим виявися у центрі запеклого
збройного протистояння, оскільки його територія була стратегічно
важливою для реалізації наступальних чи оборонних завдань
воюючих сторін. Але чим довше затягувалася війна, тим більше
ставав відчутним на її тлі новий оберт застарілої війни
громадянської – стихійний протест проти більшовизму, у якому
брали участь представники національних меншин [24, с. 154].
Німецький дослідник К. Пфефер наголошував, що «німецькі
війська та служба тилу на Сході не могли б продовжувати
боротьбу впродовж тривалого часу, якби значна частина населення
не працювала на німців і не допомагала німецьким військам» [25,
с. 513]. Ішлося про населення всіх окупованих німцями областей
СРСР, а не лише про населення окремих областей. Відомо, що
Російська визвольна армія (РВА) на чолі із генералом Власовим
була найбільш потужною силою колаборантів, яка на східному
фронті воювала проти Сталіна на боці вермахту. Фактично, чим
довше тривала війна, тим більше німецьке командування змушене
було залучати до боротьби з противником осіб ненімецького
походження, відступаючи тим самим від ідеї перспективного
панування «арійської раси». Науковцями доведено, що процес
створення та використання іноземних добровольчих формувань
безпосередньо залежав від зовнішньої окупаційної та національної
політики Німеччини. А найбільш тісний зв’язок можна прослідкувати по лінії «окупаційна – національна політика» [41]. Така
ситуація породжувала у частини представників національних
меншин України надії на покращення свого становища або й на
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створення власної держави, хоча б у квазіформі. Але участь у
війни на боці вермахту для певної категорії населення СРСР була
насамперед відповіддю на передвоєнну політику радянського
керівництва.
Так, у Криму в січні 1942 р. було здійснено вербування
добровольців до загонів допоміжної поліції із кримських татар.
Крім того, створювалися добровольчі батальйони «Schuma», які
були використані у антипартизанських операціях. Загальна кількість добровольців з-поміж кримських татар деякими дослідниками оцінюється у 15–20 тис. осіб [41] (деякі російські автори
називають цифру 10 тис. [24, с. 132]). Цей факт не беззаперечний,
але саме він наводиться частиною істориків як «виправдання»
депортації кримськотатарського народу у 1944 р. на основі
підписаної Й. Сталіним постанови ДКО від 11 травня.
Й. Сталін розглядав національно-визвольну боротьбу тих,
кого звик вважати радянськими громадянами, як прояв зрадництва. Тому поняття «колабораціонізм» набуло негативного
сенсу ще у роки війни. Створені ним образи посіпак фашистів,
наймитів та зрадників тривалий час успішно експлуатувала
радянська пропаганда. Тема поширення колабораціонізму в СРСР
у роки Другої світової війни виявилася досить складною, і вона
набагато більш болісно сприймалася після розпаду Радянського
Союзу у російському суспільстві, аніж на теренах України. Гострі
суперечки між науковцями розгорнулися з приводу існування так
званої «третьої сили», до складу якої, як правило, зараховували
бійців Російської визвольної армії, Української повстанської армії
та учасників спротиву більшовикам із середовища прибалтійських
народів, а також татар, чеченців.
У новітній 12-томній праці російських дослідників «Великая
Отечественная война 1941–1945 годов» (2014) навіть міститься
імператив щодо неприпустимості ототожнювати бандерівців,
власівців, татарських, прибалтійських та інших націоналістів зі
своєрідною «третьою силою» у війні [13, с. 14]. Неприйняття
факту існування «третьої сили» суттєво спрощує оцінки війни та
слугує підтвердженням того, що тема колабораціонізму зали104
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шається дуже болісного для російського суспільства, оскільки не
вписується у комплекс міфологізованих оцінок, пов’язаних як із
глорифікацією участі росіян у війні, так і з загальною оцінкою
ефективності радянської національної політики напередодні та у
роки війни. Крім того, масштабність дій «третьої сили» виступає й
вагомим аргументом на противагу твердженню про те, що всі
народи СРСР, незважаючи на передвоєнні репресії, голодомор,
русифікацію, згуртувалися в роки війни навколо радянського
керівництва.
Відкидання факту існування «третіх сил» у Другій світовій
війні сприяє формуванню сучасного уявлення про те, що попри
репресії влади проти власного народу чи утиски на релігійній чи
етнічній основі громадяни мають згуртуватися у разі існування
зовнішньої загрози РФ (навіть у тому випадку, коли така «загроза»
штучно сконструйована для реалізації цілей і завдань вищого
керівництва у зовнішній політиці). Твердження про єдність
населення РФ у разі зовнішньої загрози неодноразово слугувало
мобілізації громадян на насильницькі дії у зовнішній політиці, а
також розв’язувало руки вищому керівництву у внутрішній
політиці.
Проте подібний імператив оцінки участі представників так
званої «третьої сили» у війні російським науковим колам
нав’язувався не завжди. Після розпаду СРСР почалися гострі
дискусії, які виникли на грунті оцінок подій Другої світової війни.
Факт депортації кримських татар опинився в центрі гострих
наукових дискусій у російському суспільстві у контексті визначення впливу довоєнної політики репресій на позицію громадян у
роки війни. Більшість російських авторів 1990-х років розглядали
примусові переселення як антигуманні позазаконні акції [8; 9; 10,
с. 32–38; 11, с. 20–26].
Однак наприкінці 1990-х років вище керівництвом Російської
Федерації доклало великих зусиль для припинення наукових
дискусій щодо оцінок подій війни. 30 грудня 1999 р. В. Путін
визначив головну проблему російського суспільства, яка, на його
думку, полягала у «його ідейному і політичному розколі».
105

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 3-4 (99-100)

Подолання кризи він бачив у «реалізації нової російської ідеї», яка
«органічно поєднувала загальнолюдські цілі із істинно російськими» [40]. Задля цього був активізований пошук символів
національної громадянської ідентичності. Таким символом виявилася Перемога СРСР у Другій світовій війні, яка у масовій
історичній свідомості росіян мала стати найбільш важливою
позитивною та об’єднуючою подією ХХ ст. Це визначило
ідеологічний зміст урядових заходів зі соціального конструювання. Проте наслідком створюваного «культу Перемоги» стала
часткова реабілітація сталінізму із поділом учасників війни на
«своїх» та «чужих» і, відповідно, неприйняттям будь-яких проявів
колабораціонізму.
Уже з початку 2000-х років російська влада посилила увагу до
історичної політики. Ідеологічний поворот російського уряду до
сталінізму сприяв актуалізації у історичній свідомості росіян
образу «внутрішнього ворога». При тому пошуки таких ворогів у
мусульманському світі певною мірою були обумовлені тривалою
боротьбою проти національних прагнень чеченців. Труднощі та
невдалі операції російської армії в умовах, коли значна частина
населення РФ негативно ставилася до продовження бойових дій,
частково обумовили переформатування історичної політики.
Поступово зростала кількість публікацій, автори яких виправдовували депортації у дусі сталінізму «зрадницькою поведінкою»
окремих народів, що масово підтримували окупаційну владу.
Кримських татар звинувачували у співробітництві із Адольфомефенді, називаючи депортацію «відплатою» [39]. На фоні
зростаючої у російському суспільстві ксенофобії поширювалася
думка про те, що депортація кримських татар була «справедливою
помстою», і після звільнення Криму «колабораціонізм став
причиною покарання всього кримськотатарського народу» [1,
с. 353]. На користь цієї версії російськими дослідниками
використовується аналіз етнополітичної ситуації в Криму у різні
періоди Другої світової війни. Як відзначали російські науковці, на
етнополітичну ситуацію у Криму впливало те, що його територія
належала до прикордонної зони. Стосовно населення, яке жило
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там, діяв особливий режим, що був посилений на початку Другої
світової війни. Він передбачав, серед іншого, ухвалення превентивних заходів стосовно політично неблагонадійного населення за
соціально-політичними та етнічними ознаками, включаючи
примусове переселення із прикордонної зони. Російські дослідники наголошують, що, незважаючи на виселення на початку
війни із Криму німців, італійців та угорців, депортації не
торкнулися кримських татар, болгар, греків, вірмен [13, с. 403].
На початку ХХІ ст. набула поширення позиція, прибічники
якої головною причиною депортації кримськотатарського народу
називають спробу радянського керівництва вирішити певні
зовнішньополітичні завдання. Так, ідеться про плани створення у
Криму єврейської республіки. Це начебто могло забезпечити
надходження до СРСР із країн Заходу 10 млрд. дол. на відновлення
радянської економіки. Російські дослідники О. Барсенков та
О. Вдовін відзначали, що Й. Сталін цю проблему обговорював у
червні 1944 р. із американським послом А. Гарріманом та
президентом американської торговельної палати Е.Джонсоном.
Науковці підкреслили, що «пропозиція була привабливою, але
вимагала переселення жителів Криму». Далі вони, не звертаючи
увагу на хронологію подій, вели мову про ухвалені ДКО рішення
від 2 квітня та 11 травня про виселення кримських татар,
підкреслюючи, що Л. Берія мотивував депортацію «зрадницькими
діями кримських татар проти радянського народу» та «небажаністю подальшого проживання кримських татар у прикордонній
окраїні Радянського Союзу». О. Барсенков та О. Вдовін вказували,
що саме депортація відкривала можливість для переходу до
практичної реалізації «єврейського плану», оскільки вважалося,
що наявність у Криму численного російського населення не може
цьому завадити. Однак реалізацію привабливих, але непередбачуваних за своїми віддаленими історичними наслідками заходів у
Сталіна вистачило здорового глузду відкласти до кінця війни..
Проте підготовка та у подальшому проголошення «держави Ізраїль
на території Палестини зробили організацію єврейської
соціалістичної республіки у Криму нездійсненною» [1, с. 353].
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Водночас усе більше російських дослідників обумовлюють
депортацію кримськотатарського народу загрозою створення
антирадянського ісламського блоку під егідою Туреччини [13,
с. 26; 24, с. 132]. Власне пояснення причин депортації кримськотатарського народу у зв’язку із загостренням відносин між СРСР
та Туреччиною було висунуте ще у 1978 р. американським
дослідником Аланом Фішером [54, р. 168–171]. Але ініціатором їх
загострення виступила не Туреччина із міфічним антирадянським
мусульманським блоком, а СРСР, який висунув територіальні
претензії до турецького керівництва.
Ще під час проведення Ялтинської конференції Й. Сталін
обговорював можливість передачі СРСР турецьких провінцій Карс
і Ардаган, а також облаштування радянської військово-морської
бази у протоці Дарданелли. Вже у березні 1945 р. В. Молотов
поінформував посла Туреччини у СРСР про те, що радянський
уряд не має наміру поновлювати радянсько-турецьку угоду про
нейтралітет. Можливо, саме тому депортація кримськотатарського
народу була здійснена досить оперативно і була завершена вже
20 травня 1944 року. А 7 липня 1945 р. Радянський Союз висунув
Туреччині умову про передачу названих провінцій, а також
надання можливості облаштувати військово-морську базу у
протоці Дарданелли [54, с.169]. Ці самі вимоги СРСР до
Туреччини були озвучені Й. Сталіним й на Потсдамській
конференції, але позиція США не дозволила їх реалізувати.
Президент США Г.Трумен, відсилаючи до Туреччини у вересні
1945 р. тіло померлого посла цієї країни на лінкорі «Міссурі» у
супроводі потужного ескорту, дав зрозуміти, що виступає проти
територіальних претензій СРСР до Туреччини [59].
На користь версії А. Фішера свідчать і дії радянського
керівництва щодо кримських татар, які служили у лавах Червоної
Армії. Цих людей аж ніяк не можна було звинувачувати у
колабораціонізмі, однак вони розділили долю своїх співвітчизників. Російськими науковцями було визначено, що кількість
відізваних із діючої армії солдат та офіцерів кримськотатарської
національності сягнула 9 тис. осіб [24, с.132]. Така їх кількість
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була досить значною, і звістка про депортацію могла бути вороже
сприйнята озброєними вояками – кримськими татарами. Крім того,
на користь тверджень А. Фішера можна розглядати й депортації
інших народів Криму та подальше переселення на півострів
значної кількості росіян. Зміни поселенської структури населення
Криму, досить вірогідно, могли забезпечувати підготовку до
зіткнення із Туреччиною.
У контексті визначення причини виселення кримськотатарського народу версія про підготовку до війни із Туреччиною
загалом заслуговує на увагу. Проте ініціатором загострення
відносин була не Туреччина, а СРСР, що у черговий раз прагнула
скористатися перевагами, які надавала чи змогла б надати
найсильніша сухопутна армія у Європі. Вимога передати Радянському Союзу турецькі провінції Карс та Ардаган перебувала у руслі
політики, яку радянське керівництво здійснювало на початку
Другої світової війни стосовно сусідніх держав. Позиція
російських науковців, які твердять про антирадянський мусульманський блок на чолі із Туреччиною, вкотре може бути
зумовлена імперськими амбіціями Кремля.
Натомість важливим здобутком пострадянської української
історіографії є визнання того, що лояльність і особлива
прихильність до німців не була характерною для всіх кримських
татар [29; 30; 36]. Сучасні українські дослідники переконливо
довели, що кримськотатарське суспільство не було однорідним у
роки Другої світової війни. Умовно можна виділити діячів тієї
частини національної еліти (у тому числі й емігрантської), чиї
переконання сформувалися під час катастрофи Російської імперії і
пошуків у цей період нових форм відродження Криму і його
корінного народу. Також можна виділити прошарок партійнокомуністичної верхівки, відданої справі Леніна–Сталіна, та
основну частину кримськотатарського населення, чиє налаштування визначалося проблемою виживання. При тому симпатії до
німців у переважній більшості випадків були зумовлені
категоричним неприйняттям більшовицького режиму [27, с. 276].
Опубліковані наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років
збірники документів і матеріалів дають змогу сформувати
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уявлення про характер проведення депортації, ознакою якого була
жорстокість, неповага до людської гідності та прагнення якомога
швидше за будь-яку ціну виконати наказ про примусове виселення
кримських татар [18; 19; 20; 21].
У контексті характеристики депортації кримськотатарського
народу найбільш поширеною в українському дискурсі стала точка
зору, зокрема висловлена авторами передмови до збірника
документів і матеріалів «Крим в умовах суспільно-політичних
трансформацій (1940–2015)», про те, що депортація кримських
татар, болгар, греків та вірмен, здійснена у травні-червні 1944 р.,
мала характер масової каральної акції щодо народів, окремих
представників яких радянська влада звинуватила у співробітництві
із німецькими окупантами [28, с.3].
Оцінюючи дії радянського керівництва, представники кримських татар віддають перевагу ще більш гострим твердженням. На
основі аналізу документальних джерел вони неодноразово
оцінювали депортацію як геноцид кримськотатарського народу [15; 43]. Лідер кримськотатарського народу М. Джемілєв
стверджував про вічну непримиренність між кримськими татарами
і радянською (російською) владою, за якої Друга світова війна
стала приводом для остаточного «очищення» Криму від його
корінного народу [22]. З його поглядами перегукуються
твердження Г. Бекірової [2; 3; 4; 5; 6]. Трагедією кримськотатарського народу назвав депортацію С.Таіров [45; 46]. Р. Хаялі
проаналізував депортацію та подальшу боротьбу кримських татар
за повернення до Криму у контексті радянської етнополітики [51;
52]. А у дисертаційному дослідженні Д. Хаважди події, пов’язані із
депортацією та репатріацією кримських татар, проаналізовані з
точки зору політико-правового регулювання цих процесів [49].
Аналізуючи події Другої світової війни, кримськотатарські
дослідники багато уваги приділяють історії повсякденності. У
їхніх працях помітне прагнення, з одного боку, висвітлити
бойовий шлях кримських татар у складі частин та з’єднань
Червоної Армії [47], а з іншого – на основі спогадів учасників тих
подій показати трагічну історію свого народу, який став жертвою
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депортації [17; 23; 31; 35; 37; 38; 48]. І у висвітленні цих питань
кримськотатарські дослідники не зупинилися й після анексії
півострова Російською Федерацією [12; 16; 32; 50]. Особливо
варто відзначити творчий доробок Г. Бекірової, яка також відома
програмами на телеканалі ATR. У її дослідженні «Півстоліття
опору: кримські татари від вигнання до повернення (1941–
1991 роки). Нарис політичної історії» [7] висвітлено найтрагічніший період історії кримськотатарського народу – депортацію
1944 р., перебування депортованих у місцях спецпоселень та
боротьбу за повернення на історичну Батьківщину. Плідна робота
у архівах України та Російської Федерації дала змогу дослідниці
опублікувати низку документів, що були вперше введені у
науковий обіг. Крім того, у її роботі наведені цитати із
самвидавчої преси кримських татар. На сучасний момент це
найбільш ґрунтовна робота з цієї проблеми. При тому, вона була
перекладена французькою мовою і презентована у Паризькому
книжковому салоні.
На противагу російській історіографії Другої Світової війни
українські суспільствознавці намагаються більш об’єктивно підійти до питання національних, насамперед українського та
кримськотатарського рухів опору німецькому та радянському
тоталітарним режимам, визначити їх роль як «третьої сили» у ході
війни, яка мала власну мету, цілі та засоби їх досягнення.
Історії кримських татар, які боролися проти Німеччини,
присвячений збірник [44], де вміщено матеріали про Героїв
Радянського Союзу Ф. Абілова та А. Хуршутова, снайпера
К. Османова, Н. Веліяєва, який узяв у полон генерала ворожої
армії тощо. У книзі Л. К. Халілової «Керченський півострів. Війна
у долі мого народу» міститься розповідь про резидента відділу
розвідки штабу Приморської армії А. Абденанової і розвідників
Джермай-Кашикської групи «Дая» [50].
Аналіз характеру депортації міститься у дослідженнях
зарубіжних вчених, які зосередили свою увагу на визначенні
кількості депортованих, кількості тих, хто загинув на шляху до
спецпоселень, а також на окресленні наслідків депортації [55; 56;
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61; 62; 63]. Відзначимо також міжнародний сигнальний звіт про
становище кримських татар, підготовлений В. Вільсоном, у якому
на основі аналізу доступних автору документів подані дані щодо
кількості депортованих та репатрійованих осіб [64]. Не залишилися осторонь від висвітлення та аналізу депортації кримськотатарського народу й турецькі дослідники. У роботі К. Очана [57]
подано документи, укази та рішення з питань депортації.
Х. Деврім присвятив цій події свій твір «Ніч депортації» [53].
Серед зарубіжних видань, присвячених депортації кримськотатарського народу, одним із перших, що побачили світ, була
праця російського історика О. Некрича [58], який у 1976 р.
емігрував до США. Науковець назвав кілька джерел поширення
чуток про масову підтримку кримськими татарами гітлерівців. Він
стверджував, що чутки поширювалися ще під час окупаційного
режиму, а їхнім джерелом була особлива політика окупантів
стосовно кримськотатарського населення, створення «мусульманських комітетів», участь частини кримських татар у діяльності
«загонів самооборони» та інших воєнізованих формувань;
недостовірна інформація партизанського керівництва Криму, що
була надіслана керівництву Кримського обкому ВКП/б/ і уряду
Кримської АРСР про стан страв у партизанському русі і про
ставлення до нього кримськотатарського населення (йдеться про
повідомлення, що надійшло командувачу Південно-Західним
фронтом С.Будьонному у липні 1942 р., де містилася інформація,
що «більшість кримських татар гірської місцевості і передгір’я
пішли за фашистами»); відповідно, недостовірна інформація
кримського партійного керівництва до вищих інстанцій;
пожвавлення традиційно підозрілого ставлення до «інородців» у
середовищі етнічних росіян [34, с.33]. Дослідник поставив під
сумнів названу адвокатом, учасником кримськотатарської групи у
Польщі Кірімалєм кількість кримських татар (Кірімаль навіть у
своїх спогадах вів мову про «кримських турків»), які брали участь
у боротьбі на боці Німеччини, у 20 тис. осіб. О. Некрич посилався
на дані рукопису учасника кримськотатарського національного
руху професора Р. Музафарова, який стверджував, що до складу
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формувань, які називали «татарськими», входили й представники
інших національностей [34, с. 30].
У матеріалах радянських архівів наводяться різні дані щодо
кількості депортованих кримських татар. Згідно із даними Л. Берії
вона становила понад 180 тис. осіб. У доповідній відповідального
організатора ЦК ВКП/б/ по Кримській області наводиться цифра
187859 осіб. За даними Держкомісії РНК СРСР – 188626.
Представники Національного руху кримських татар стверджують,
що «з Криму у травні 1944 р. в ешелони смерті було загнано
400 тисяч татар: жінок, старих і дітей». Письменник О. Авторханов називав цифру у 423100 осіб. Проте, на думку авторів
колективної монографії «Національні меншини України у
ХХ столітті. Політико-правовий аспект», найбільш достовірними є
дані архівних джерел [33, с. 202].
Загалом науковці солідарні у визначенні кількості тих
представників кримськотатарського народу, які померли на шляху
до спецпоселень. Відповідно до даних НКВС від 6 червня 1944 р.,
наведених М. Бугаєм, до місць спецпоселень прибуло 176 746
кримських татар [9, с. 155]. Порівнюючи ці дані із даними про
кількість депортованих, зарубіжні та українські науковці
стверджують про близько 7 тис. померлих [60, р. 67; 64, р. 589].
Можна погодитись із О. Галенком, який вважає, що хронологію, обставини депортації та кількість депортованих
кримських татар можна вважати встановленими, а у наступних
дослідженнях можуть бути проаналізовані лише дані неофіційної
статистики депортації з метою оцінки достовірності офіційних
даних [14, с. 97–110].
До цього варто додати, що навряд чи найближчим часом
будуть припинені дискусії на міжнародному рівні щодо визнання
депортації кримськотатарського народу геноцидом. Верховна Рада
України визнала депортацію геноцидом кримськотатарського
народу в 2015 р., а Днем пам’яті жертв геноциду затверджено
18 травня. Прокуратура Автономної Республіки Крим у грудні
2015 р. навіть почала розслідування у кримінальному провадженні
за фактом насильницького переселення у 1944 р. кримсько113
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татарського народу та представників інших національних груп з
території Кримської АРСР. 9 травня 2019 року Сейм Латвії
ухвалив заяву з приводу 75-ї річниці депортації кримських татар,
якою латиські парламентарії визнали депортацію кримськотатарського народу геноцидом.
Водночас керівництво РФ до останнього часу оцінює
вшанування жертв депортації як антиросійську діяльність. Так, на
початку червня 2019 р. речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що
Туреччина вдалася до «антиросійської кампанії» в рамках
відзначення 75-річчя депортації кримських татар і 150-ї річниці
завершення Кавказької війни [42].
Тому науковцям ще багато потрібно зробити для того, щоб
довести світовому співтовариству, що радянська політика
стосовно кримськотатарського населення мала багато ознак
злочину, а продовження переслідування кримських татар після
анексії Криму РФ відбувається цілком у радянських традиціях.
У дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених на основі
аналізу широкого кола архівних матеріалів відображено кількісний
та географічний зрізи депортаційних акцій у Криму, порядок та
умови виселення, масштаби втраченого майна, худоби, сільгосппродукції спецпереселенцями. Частина науковців зосередила свою
увагу на висвітленні політичних настроїв депортованих, умов їх
облаштування на новому місці, а також визначенні кількості тих,
хто помер під час здійснення депортації. Водночас помітним
залишається наголос на тому, що більша частина кримських татар
не служила у добровольчих батальйонах, підкреслюються заслуги
прославленого льотчика кримського татарина двічі Героя Радянського Союзу Амет-Хана Султана, Героїв Радянського Союзу
Абдуреїма Рошидова, Абделя Тайфука, Узеїра Абдураманова,
Сеїтнафе Сеїтвелієва, дещо менше згадок про те, що захисник
Брестської фортеці майор Петро Гаврилов також належав до
кримських татар.
Потребує вивчення та аналізу мотивація політичної поведінки
різних верств кримськотатарського населення в роки війни.
Безсумнівно, тема колабораціонізму, у тому числі кримсько114
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татарського, має таке саме право на опрацювання, як і будь-яка
інша. Однак вивчення цього питання навряд чи буде науково
коректним поза взаємозалежним з’ясуванням питань про поразку
Кримського фронту і труднощів розгортання партизанського руху
в Криму, без глибокої психолого-антропологічної рефлексії
історичних, соціально-політичних, психологічних причин, що
зумовили колабораціонізм частини кримчан, у тому числі
кримських татар [27, с. 232]. Важливою залишається й оцінка
перспектив використання Кримського півострова для запланованої
Сталіним війни проти Туреччини, а також обставин, що змусили
відмовитися від таких планів.
Висновки. Оцінюючи науковий доробок дослідників, пов’язаний із висвітленням трагічної історії кримських татар, відзначимо
майже двократну відмінність у оцінках кількості депортованих
українськими та кримськотатарськими дослідниками. Можливо,
спільна праця науковців дозволить уніфікувати такі дані. Важливо
також не припиняти публікації документів та матеріалів,
присвячених депортації, але поряд з тим зосередити увагу на
видання їх із англомовним перекладом. У такому разі це може
сприяти поширенню у світі переконання, що депортація була
геноцидом кримськотатарського народу.
Визнання депортації кримськотатарського народу геноцидом
важливий крок на шляху оцінки цієї трагедії. Водночас варто
більш широко популяризувати результати досліджень, присвячених цій проблемі, з метою уникнення перекручень фактів і
спростування замовних оцінок, що слугують досягненню агресивних зовнішньополітичних цілей Російською Федерацією. Формування контрдискурсів з історії кримських татар у роки Другої
світової війни відображає процес інформаційного протистояння у
розв’язаній Росією гібридній війні. У зв’язку із цим важливим
видається дослідження усної історії, історії повсякденності із
фіксуванням та аналізом спогадів учасників тих подій, зокрема
представників кримськотатарського народу.
Важливо також більш виважено підійти до оцінки кількості
кримських татар, які брали участь у війні на боці вермахту.
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Визначення такої кількості у 20 тис. осіб не витримує критики,
оскільки, за багатьма свідченнями, до них були включені й
представники інших етнічних груп.
Заслуговує на увагу версія дослідників про те, що причиною
депортації кримськотатарського населення були спроби керівництва СРСР вирішити певні зовнішньополітичні завдання,
зокрема, здійснити тиск на Туреччину задля забезпечення
контролю над чорноморськими протоками. Глибоке дослідження
цього питання може покласти край спекуляціям навколо
співробітництва частини кримських татар із окупантами під час
німецько-радянської війни.
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Валерій Новородовський

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УРСР В УМОВАХ
«ПЕРЕБУДОВИ» (1985–1991 РР.): ПОГЛЯД
ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДНИКІВ
Розглядається науковий дискурс проблеми національних
меншин в УРСР у політичних процесах в умовах «перебудови».
Здійснено аналіз сучасної вітчизняної літератури та наукових
джерел. Розкрито ключові погляди науковців на етнополітичні
процеси другої половини 1980-х рр. Висвітлено роль національних
меншин у процесах суверенізації України. Акцентовано увагу на
наукових розвідках стосовно особливостей радянської національної політики та їх наслідків на сучасному етапі. Систематизовано наявні наукові знання з проблеми та деталізовано перебіг
етнонаціональних процесів у період «перебудови». Переосмислено
наслідки радянської національної політики, а також з’ясовано
особливості участі національних рухів у процесі формування
державності України.
Ключові слова: «перебудова», дискурс, етнополітика, національні меншини, русифікація, ідентичність, Україна.
Novorodovskyi Valerii. National minorities of Ukrainian SSR in
terms of «perestroika» (1985–1991): the view of domestic researches.
The scientific discourse of the problem of national minorities in the
Ukrainian SSR in political processes under conditions of «perestroika»
is considered. The key views of scientists on ethnopolitical processes of
the second half of the 1980s are revealed. The role of national
minorities in the processes of sovereignty of Ukraine is highlighted.
Attention is drawn to the scientific exploration of the peculiarities of
Soviet national politics and their implications at the present stage. The
available scientific knowledge of this problem is systematized and
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молодший науковий співробітник відділу національних меншин Інституту
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course of the ethnonational process is detailed. The consequences of
Soviet national politics have been rethought and the peculiarities of the
participation of national movements in the process of forming the
statehood of Ukraine have been study out.
Key words: «perestroika», discourse, ethnopolitic, national
minorities, russification, identity, Ukraine.
Постановка проблеми. На сучасному етапі вивчення проблем національних меншин відбулося переосмислення історичних
особливостей етнонаціональних відносин на території України.
Розуміння ключових закономірностей історичного розвитку
етнополітики в Україні, а також їх наслідки зумовлювали науковий дискурс серед низки вітчизняних та зарубіжних дослідників.
Одним з досліджуваних питань стало вивчення національних
меншин в умовах демократизації суспільства у період «горбачовської перебудови», оскільки саме ці процеси у подальшому
зумовили розпад Радянського Союзу, відновлення незалежності
України.
Комплексний аналіз наукового доробку сучасних вітчизняних
дослідників з проблем національних меншин у період «перебудови» (1985–1991 рр.) є головною метою цієї статті.
Сучасний вітчизняний науковий дискурс з проблеми національних меншин України у політичних процесах періоду
«перебудови» (1985-1991 рр.) актуалізував низку важливих питань,
а саме: етнонаціональні відносини в СРСР та УРСР, конфлікти між
етнічними групами, розвиток та особливості національних рухів,
повернення та облаштування кримських татар та ін. Відзначимо,
що дослідження зазначених аспектів на сучасному етапі відбувається в умовах російсько-української війни та поширення
сепаратизму на Сході країни.
Завершення періоду «стабільності» національних відносин у
СРСР та початок корінних змін у радянському суспільстві у
середині 1980-х рр. позначилися на подальшому розвитку
українців та інших народів УРСР, а також СРСР у цілому. Криза
періоду «застою», зокрема в національних відносинах, за
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визначенням О. Рафальського, зумовила появу нових ідей та
виходу нових лідерів на політичну арену, а, відповідно, це
зумовлювало початок лібералізації режиму [39, c. 287]. На думку
В. Загурської-Антонюк, інституційні форми регулювання етнонаціональних процесів та опікування державою проблемами
національних меншин в Україні сформувалися саме в другій
половині 1980-х рр. [13]. У свою чергу, О. Рафальський відмічав,
що підвищення рівня зацікавленості у вивченні проблеми
етнонаціональних відносин та вирішення основних питань
національних меншин, офіційні документи партійних органів,
Верховної Ради та Ради Міністрів УРСР затверджувалися в дусі
традиційних стереотипів посилення «інтернаціонального виховання», «зміцнення дружби народів» та «боротьбою з буржуазним
націоналізмом» [39, c. 289]. О. Антонюк відмічав етнічний
ренесанс як чинник розпаду Радянського Союзу, зумовлений
змінами у внутрішній і зовнішній політиці СРСР [7, c. 19–20].
Підтримуючи точку зору О. Антонюка, І. Міронова у статті
«Національне питання в УРСР (1920–1980-ті рр.): проблеми та
шляхи вирішення» зазначила, що демократизація в суспільстві
зумовила зростання національних рухів, які, невдоволені чинним
режимом, вимагали докорінних змін у внутрішній та зовнішній
політиці [27, c. 68]. Зазначимо, що початок демократичних
перетворень у СРСР сприяв розгортанню національних рухів, які
стали підґрунтям для формування нових незалежних держав.
Отже, розвиток національної самосвідомості етнічних груп СРСР
посилив внутрішній тиск на систему управління державою та довів
недієвість радянської моделі врегулювання етнонаціональних
відносин. У свою чергу, погляди комуністичних ідеологів на
національне питання, спроби обґрунтовування провідної ролі
російського етносу, формування ідеї єдиного «радянського
народу», який підкріплювався репресивними методами політичної
верхівки, лише поглиблювали розвиток національно-демократичних рухів в Україні.
Стимулом до початку наукових дискурсів щодо етнополітичних процесів в Україні став перепис населення 1989 р., згідно з
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яким на території республіки проживало 130 етносів. Він засвідчив
поліетнічний колорит регіонів України, а також впливовість
окремих етнічних груп на політичні та соціокультурні процеси в
місцях їх розселення [31, c. 277]. О. Антонюк зазначав, що
основою етнодемографічного складу населення стали 17 етнічних
груп, зокрема українці, росіяни, євреї, білоруси, молдавани,
румуни, греки, татари, вірмени, роми, кримські татари, німці,
болгари, азербайджанці, гагаузи [8]. Для дослідників етнонаціональних процесів в Україні перепис 1989 р. став важливим
статистичним документом, завдяки якому вдалося констатувати
факт негативного впливу політики русифікації, а також зупинення
цього процесу [31, c. 277]. Зокрема, демократично налаштовані
ЗМІ поширювали інформацію про «духовний Чорнобиль», що
означало руйнування духовних, національних цінностей українців
та інших етнічних груп. Перепис засвідчив, що з 51,5 млн
населення УРСР 37,4 млн були українцями, з яких 87,7% вважали
українську мову рідною, а в таких містах, як Донецьк, Луганськ,
Чернігів, Миколаїв, Харків, Одеса вже не функціонувало жодної
української школи [39, c. 291]. Бікультурне протистояння між
українською етнокультурною та російськомовною групами, до
якої увійшли майже всі росіяни (22,1%), російськомовні українці (12,2%) та нечисленні національні меншини, які асимілювалися під впливом русифікаторських факторів (5,8%) [31, c. 277],
зумовлювалося й державною політикою радянської влади, яка в
60–70-х рр. ХХ ст. намагалася нівелювати національне питання.
Відзначимо тенденцію зростання кількості росіян, молдаван,
вірмен, ромів, німців, гагаузів та зниження чисельності євреїв,
поляків, болгар, греків упродовж 1980-х рр., а також, що приріст
українського населення упродовж 10 років (1979–1989 рр.) був
найнижчим (2,4%) [39].
Поступово відбувалося загострення суперечностей у сфері
міжнаціональних відносин. Авторський колектив монографії
«Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий
аспект» відзначав, що існувала низка чинників, які формували
етнонаціональну ситуацію в республіці у ІІ пол. 1980-х рр.,
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зокрема: 1) вияв національної свідомості окремими етносами
(українці, кримські татари, греки, німці, євреї та ін.), незважаючи
на демократизацію суспільства, все ще наштовхувався на спротив
з боку влади; 2) розвиток тенденції виявлення власної ідентичності
етносом та етнічними групами, що зумовлювало прагнення
титульними етносами республіки формувати власну державність;
3) перспектива представників неукраїнської національності стати
громадянами України зумовлювала спроби низки етнічних груп
протистояти оформленню статусу національної меншин (росіян,
кримських татар, угорців, румунів, молдаван, поляків, білорусів);
4) невизначеність політики у сфері національних відносин;
5) український національний рух був послаблений регіональнополітичними чинниками, які зумовлювали появу антиукраїнських
та антиукраїномовних настроїв переважно у південних та східних
регіонах країни; 6) відсутність реального досвіду законотворення з
національних питань, що спричинило прийняття лише декларативних актів, не закладаючи при цьому юридичних норм [31,
c. 275–276]. Водночас упродовж 1987–1989 рр. національновизвольний рух перебував у постійній динаміці. На думку
І. Рафальського, ідею національного самовизначення наприкінці
1980-х рр. підтримала низка формальних та неформальних
об’єднань, переважно молодіжних [38, c. 127–128]. Утім, одним з
ключових аспектів, який позначився на етнонаціональних відносинах у СРСР та в УРСР зокрема, стало замовчування проблем
міжнаціональних конфліктів. На початку «перебудови» партійне і
радянське керівництво не вбачало гостроти національного питання
в поліетнічній країні. На думку І. Міронової, замовчування цих
процесів лише поглиблювало кризу міжнаціональних відносин, що
спричинило низку збройних конфліктів на території СРСР, що
після 1986 р. пояснювалося проявами націоналізму, а згодом –
порушенням принципів ленінської національної політики [28,
c. 23]. Водночас, А. Матієнко зазначала, що міжнаціональні проблеми, які розпочалися з другої половини 1980-х рр., зумовлені
зростанням національної свідомості окремих спільнот, переросли у
серйозні конфлікти. Вона пояснювала це прагненням інших
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етносів зберегти власну самобутність та ідентичність [25, c. 473].
Розкриваючи історію України у 1985–1991 рр., дослідник В. Даниленко зазначав, що однією з проблем загострення етнонаціональних відносин у Радянському Союзі та в УРСР стало
розмежування ролей між росіянами, які за визначенням Комуністичної партії позиціонувалися як провідна етнічна група, та
неросійськими народами, які сприймалися на своїх етнічних
територіях як національність та, фактично, як національна
меншина [11, c. 57].
Початок міжнаціональних конфліктів у окремих республіках
СРСР також позначився на етнополітичній ситуації в Україні.
Причини такі: по-перше, через високий рівень вимушеної міграції
у зв’язку з конфліктом на Кавказі (Нагірний Карабах) частково
змінився етнонаціональний склад населення України; по-друге,
через радянську міграційну політику, спрямовану на процес злиття
націй та формування єдиного «радянського народу», упродовж
другої половини ХХ ст.; по-третє, у зв’язку з проявами національної самосвідомості різних етнічних груп в УРСР існувала
загроза конфлікту на етнічному ґрунті в Україні.
Відзначимо, що на території Закарпаття, Буковини, Донбасу
та Криму, які були багатонаціональними регіонами, поступово
посилювалося протистояння між етнічними групами. Одним із
прикладів стали вимоги румунів до радянської влади щодо
створення Герцаївської зони як окремого району області, створення умов для розвитку мовно-культурних особливостей, а також
залучення їх до роботи в управлінських структурах регіону [34,
арк. 42–49]. Враховуючи це, важливим аспектом у сучасних
дослідженнях ставали етнорегіональні особливості України та
ключові причини розгортання національних рухів. Зокрема,
науковці Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України, розгорнули дослідження окремих
регіонів України в етнополітичному вимірі, видавши при цьому
серію праць: «Крим в етнополітичному вимірі» (2005 р.) [22],
«Закарпаття в етнополітичному вимірі» (2008 р.) [15], «Донбас в
етнополітичному вимірі» (2014 р.) [12], «Галичина в етнопо126
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літичному вимірі» (2017) [10]. Характеризуючи етнополітичну
ситуацію в регіонах загалом, а також тенденцію розгортання
національних рухів, автори монографій висвітлювали ключові
закономірності, які визначали міжнаціональні відносини в період
«перебудови».
У монографії «Крим в етнополітичному вимірі» зазначали, що
росіяни на території Кримського півострова були найбільшою
етнічною спільнотою, а отже, мали більший вплив на суспільнополітичне життя в регіоні [22]. У свою чергу, український чинник
у регіоні був слабким і не мав значного впливу на розгортання
національного руху. Водночас, повернення кримських татар на
історичну батьківщину створило певні проблеми, що лише
поглиблювали етнополітичну кризу в Криму. С. Адамович, посилаючись на нормативно-правові документи того періоду, зазначав,
що під тиском кримськотатарських опозиційних організацій
радянське керівництво змушене було визнати їхнє право на
повернення до Криму [2, c. 357]. У результаті було створено
Державну комісію з проблем кримськотатарського народу, який
розгорнув роботу з формування та реалізації першочергових
завдань щодо їхнього облаштування [36, арк.115–123; 23, арк. 112–
114], а також Союзну раду кримськотатарського народу, як
представницький орган [42, арк. 109–110]. Дослідники відділу
національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса вважають НАН України, що ці рішення
були вимушеними через прояв значного тиску з боку
кримськотатарських національних організацій [22]. Водночас,
С. Адамович стверджує, що мітинги і демонстрації, організовані
кримськими татарами упродовж 1987–1988 рр., стали приводом
для політичного оформлення їхніх перших національних
організацій, які й очолили загальний рух – Організація
кримськотатарського руху (ОКНР) і Національний рух кримських
татар (НРКТ) [2, с. 357]. У свою чергу, В. Котигоренко відзначає,
що кримські татари у другій половині 1980-х рр. були найбільш
результативним національним рухом на території України,
перечислюючи при цьому основні їхні здобутки в умовах
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«перебудови». Зокрема, серед них відзначалося припинення
судових переслідувань кримських татар, звільнення їхніх лідерів, а
також офіційний дозвіл на репатріацію [30, с. 504].
Розгортання національних кримськотатарських рухів, які
підтримали й українські організації, змусили радянську владу йти
на поступки. Відтак, у 1990 р., ЦК КПРС приймає рішення про
створення Союзної ради кримськотатарського народу, яка мала б
вирішити питання розселення на Кримському півострові [43,
арк. 109–110]. Відповідно, як відзначалося в листі заступника
Голови Ради Міністрів А. Статинова до ЦК КПУ, початок
масштабного переселення і облаштування передбачався на 1991 р.
і остаточно мав завершитися згідно з планами у 1996 р. [23,
арк. 112-114]. Для реалізації поставлених цілей було сформовано
першочергові завдання призначені для облаштування кримських
татар. Для цього упродовж 1990–1991 рр. передбачалося витратити
з бюджетів РРФСР, УРСР, Узбецької РСР, Таджицької РСР значні
суми, відповідно, 15 млн., 20 млн., 25 млн., 10 млн. крб. [36,
арк. 114–123]. Таким чином, основною перемогою кримськотатарського національного руху стало визнання радянською
владою їхнього права на розселення на території Кримського
півострову, а також формування низки заходів для цього.
Аналізуючи основні проблеми етнополітичного, етноконфесійного розвитку Закарпаття, авторський колектив монографії
«Закарпаття в етнополітичному вимірі» визначив динаміку
етнічних процесів у регіоні. Важливе значення у дослідженні
цього питання мало вивчення міграційних процесів на території
Закарпаття, що впливало на етнонаціональний склад населення та
чинників, які зумовлювали ці явища [15]. Окремі аспекти
національних процесів у Закарпатті в період «перебудови»
розглядаються в українсько-угорському видані «Закарпаття 1919–
2009 років: історія, політика, культура» за редакцією М. Вегеша та
Ч. Фединець. Відзначаючи процеси демократизації суспільства у
другій половині 1980-х рр., авторський колектив праці зазначав,
що серед населення відбувалося переосмислення ідейно-теоретичних та соціально-політичних досягнень радянської доби, а
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особливу увагу було акцентовано на проблемах насильницької
русифікації та колонізації краю, реабілітації політичних в’язнів та
Греко-католицької церкви, відновленні національної спадщини [14, c. 297–300]. Однією із особливостей етнонаціональних
процесів Закарпаття в період «перебудови», на думку С. Шевченко, стало збереження кількості національних шкіл, попри
намагання місцевого керівництва закрити навчальні заклади з
польською, угорською, молдавською мовами навчання [43].
Характеризуючи етнополітичні процеси Закарпаття, Г. Кожолянко наголошував, що проблеми регіону, пов’язані з поширенням
русинства, сформувалися в умовах розпаду Радянського Союзу.
Так, аналізуючи праці науковців Інституту етнології та антропології АН СРСР, дослідник зазначив, що до 1991 р. жодної згадки
від співробітників установи про русинів, тим більше
закарпатських, галицьких чи буковинських, не існувало. Зважаючи
на це, напрошувався логічний висновок, що штучно порушене
питання русинства наприкінці існування СРСР мало на меті
послабити українську національну єдність [18, c. 319–320]. Цієї
точки зору дотримувалася й низка українських дослідників,
зокрема О. Мишанич, М. Тиводар, І. Буркут, М. Панчук та ін.
Вивчаючи явище політичного русинства на Закарпатті, О. Мишанич висловлював точку зору, що це явище стало знаряддям для
певних сил, яким була невигідна незалежність України. Відтак, з
1990-х рр., очевидно розуміючи невідворотність розпаду СРСР,
органи компартії Закарпаття сприяли створенню Товариства
карпатських русинів [26, c. 33]. М. Панчук відмічав, що поряд із
формуванням культурного русинства на початку 1990-х рр.
створювалися і політичні організації, які контролювалися спочатку
спецслужбами СРСР, а в роки незалежності й з боку інших
країн [35, c. 82]. Г. Кожолянко відзначав, що упродовж 1990-х рр.
російські дослідники розглядали русинів як частину російського
народу [18, c. 319–320], що, у свою чергу, лише підтверджувало
тезу про використання цього питання для впливу Росії на
внутрішню політичну ситуацію в Україні.
Участь національних меншин Донбасу в політичних процесах
часів «перебудови» мала певні регіональні особливості, пов’язані
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зі значним рівнем русифікованості населення, що знижувало
рівень підтримки національних організацій і, у свою чергу,
впливало на розвиток інтернаціональних рухів. Ю. Ніколаєць у
монографії «Поселенська структура населення Донбасу (етнополітичний аспект динаміки)» зазначав, що значна частка росіян у
регіоні зумовлена не лише міграційними процесами, але й
асиміляцією окремих етносів шляхом запису їх як росіян, а також
використанням російської мови, як засобу міжетнічного
спілкування [32, c. 164–165]. У монографії «Донбас в етнополітичному вимірі» відзначалося, що пріоритетним для регіону стало не
національне питання, а соціально-економічні проблеми [12].
Аналогічної точки зору дотримуються дослідники з Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, Ігор
Каретніков, Богдан Короленко, Максим Майоров, Володимир
Тиліщак, Ярослав Файзулін, Вікторія Яременко, які за матеріалами
виставки «Донбас»: переPROчитання образу» видали брошуру з
однойменною назвою. Зокрема, вони зазначали, що неспроможність розв’язати соціально-економічні проблеми зумовлювало
зростання рівня страйків серед шахтарів, наслідком яких стало
прийняття Верховною Радою УРСР Закону «Про економічну
самостійність України» [1]. Незважаючи на це, національне питання також відігравало свою роль у політичних процесах регіону.
На думку дослідника А. Іванова, інтеррухи Донбасу, використовуючи національні проблеми, намагалися включити ПівденноСхідний регіон на правах автономії до Російської Федерації, при
цьому спекулюючи мовними та етнічними питаннями [16].
Проросійські організації, сформовані наприкінці 1980-х рр.,
зокрема «Демократический Донбасс», «Движения демократических реформ», «Выборы-89» та ін. виступали проти введення
єдиної державної мови, а після проголошення незалежності
поширювали неправдиву інформацію стосовно «насильницької
українізації» [33, c. 146].
Галичина у роки «перебудови» мала своєрідні регіональні
особливості, які впливали на розвиток національних рухів. Автори
монографії «Галичина в етнополітичному вимірі» зазначали, що
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після проголошення курсу на демократизацію суспільства
розгорнулося формування сприятливих умов для діяльності
неформальних суспільно-політичних організацій. Характерною
рисою Галичини стала поширеність національно-патріотичних
рухів та, на відміну від Південного-Сходу, готовність до боротьби
за незалежність [10, c. 313]. В. Коцур зазначав, що надмірна активність національно-демократичних рухів наприкінці 1980-х рр. – на
початку 1990-х рр. змусила активізувати комуністичну владу
посилили власну пропагандистську політику, зокрема в поширенні
неправдивої інформації щодо формування на території Галичини
державного утворення, а то й приєднання до Польщі [19, c. 53–54].
Ймовірно, пропаганда відповідала чіткому плану КПРС стосовно
поділу УРСР на три частини з метою полегшення процесів
управління: Південно-Східна, Центральна та Західна [6, арк. 3536]. Звісно ж, аналогічні пропозиції були стосовно БРСР та
РСФСР, однак зважаючи на підтекст пропаганди компартії, а
також на сучасні події на Сході України, ймовірно, що процес
поділу України радянськими спецслужбами все ж був запущений
на початку 1990-х рр., а Росія використала це для реалізації
власних неоімперських планів. С. Адамович відзначав, що процеси
«перебудови» на Галичині стали фактором реалізації прагнення до
українського державотворення [5]. На думку вченого, менталітет
жителів Західної України включав ідею месіанства для русифікованого населення інших регіонів [3]. Відповідно, це стало певним
поштовхом до початку діалогу Сходу і Заходу України та
просвітницької діяльності національно-демократичних сил
Галичини [4].
Важливе місце у дослідженнях сучасних вітчизняних науковців займала позиція демократичних рухів стосовно національного
питання. О. Рафальський відзначав, що до ключових проблем
історіографії національних груп у часи «перебудови» варто
віднести зростання національних рухів за суверенізацію республік,
розв’язання мовно-культурних проблем титульної нації, проголошення державності і виходу зі складу СРСР, а також позиція
етнічних спільнот (росіян, угорців, євреїв, поляків, кримських
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татар та ін.) в українському національно-демократичному русі [39,
c. 292]. Уже наприкінці 1980-х рр. сфера міжнаціональних
відносин була пріоритетним напрямом КПРС [12]. Однак
формування національно-демократичних рухів зумовлювало
конфліктну ситуацію з державними структурами, що безумовно
позначалося й на етнонаціональній сфері. Паралельно з тим,
формувалися інтеррухи, які, в свою чергу, намагалися протистояти
національним рухам, а також були прихильниками русифікаторських тенденцій.
Досліджуючи національні рухи в Україні у 1980-х – 1990-х рр.,
В. Котигоренко розкрив особливості діяльності низки політичних
сил (Народний Рух України, Українська республіканська партія
(УРП), Партія демократичного відродження України, Українська
християнсько-демократична партія, Демократична партія України,
Народна партія України та ін.) у сфері національних відносин [30,
c. 498–509]. На думку Л. Коцур, політичні сили в Україні
поступово актуалізували політизацію етнічності, що відображалося в їхніх програмних документах під час парламентських
виборів 1990 р. [20]. В. Даниленко зазначав, що всі демократичні
рухи України в 1985–1991 рр. об’єднували навколо себе не лише
свідомих представників титульної нації, але й інших етнічних
спільнот [11, c. 125]. У дисертаційному дослідженні Л. Коцур «Національні меншини України в етнополітичних процесах наприкінці
1980-х – у 1990-х рр.» відзначалася участь етнічних спільнот у
національно-демократичному русі наприкінці 1980-х рр. [20].
Характеризуючи
діяльність
національно-демократичних
організацій, відзначаємо, що їхня роль зводилася до національнокультурного відродження України. Серед них чільне місце посідав
Народний Рух України, який не лише здійснював свою політичну
діяльність у напрямі проголошення незалежності України,
відродження мовно-культурних традицій, але й став захисником
національних меншин, які проживали на території УРСР. У
документах радянської влади Народний Рух України фігурував як
організація, яка не відмежовувалася від «націоналістичних,
екстремістських антисоціалістичних угрупувань» [29, арк. 27–30],
виступала проти асиміляції та денаціоналізації української нації, а
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національні меншини, які проживають на території України –
вважала частиною одного українського народу. В. Даниленко
зазначав, що антирухівська пропаганда, в основі якої були пункти
про «насильницьку українізацію», спрямовувалися на регіони
компактного проживання росіян [11, c. 126]. В аналізі програми
Народного Руху України зазначалося, що інтеграція всіх
національностей в один соціум республіки, ядром якого є українці,
не виключає початок міжнаціональних конфліктів [29, арк. 27–30].
Однак, як відзначають В. Котигоренко та В. Даниленко, ця
організація виступала за задоволення потреб не лише українців,
але й інших етнічних спільнот, які проживають на території
України [11, c. 125; 30, c. 499–500]. Це твердження сучасних
українських дослідників також підтверджувалося й документами
організації, у тому числі програмою, у якій зафіксовано положення
про право на самовизначення та право на національно-культурну
автономію національних меншин, що проживають в Україні [37],
резолюцією «Проти антисемітизму», заявою З’їзду на підтримку
прагнень кримськотатарського народу, а також створенням у 1990
р. Ради Національностей Руху та комітету «Антишовіністична
дія», до якого входили різні національні товариства [11, c. 57].
Л. Коцур відмічала, що лідери організації намагалися протидіяти
будь-яким спробам асиміляції, а також сприяти їхньому національно-культурному розвитку [20]. У монографії «Національні
меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект»
відзначали, що попри суперечливі процеси в діяльності Народного
Руху України, вона сприяла розвитку національного питання на
державному рівні, серед яких створення умов для вільного
культурного розвитку етнонаціональних груп [31, c. 279]. Більше
того, прийняття Резолюції щодо забезпечення прав національних
меншин сприяло зростанню підтримки Народного Руху України з
боку етнічних спільнот, а також приєднання до нього частини
поляків, євреїв, татар, німців, болгар, росіян та ін. [20, c. 84].
Національно-культурні питання стали одними із ключових у
діяльності національних організацій. Це зумовлювало поширення
рухів за відродження мов, культур, національної самобутності, що
було покладено в основу прагнення незалежності. Досліджуючи
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доробок Л. Лук’яненка, дослідниця І. Кривдіна відзначала, що
ключовим завданням УГС з 1988 р. стала боротьба з русифікацією
та національною асиміляцією радянської політики [21]. Прийнявши «Декларацію принципів», яка стала першим документом
національно-демократичного руху в Україні, члени спілки
першими наголошували на необхідності розбудови незалежної
держави [10]. Відзначимо, що в першому ж пункті Декларації
зазначалося, що відновлення державності України стало б
головною гарантією економічних, соціальних, культурних,
суспільних та політичних прав українців і національних меншин.
Водночас у пункті 7 документа члени УГС висловили свою
позицію стосовно потреби захисту національних меншин в
Україні, зокрема на культурно-національні автономії, а також
підтримували репатріацію кримських татар [41]. Аналізуючи
документальну базу діяльності УГС, С. Бичек зазначав, що члени
спілки порушували низку важливих питань, зокрема мови,
символіки, етнонаціональних відносин [9]. У 1990 р., враховуючи
необхідність політичної боротьби за національне самовизначення,
члени УГС приймають рішення про саморозпуск та створення
УРП [31, c. 280]. Тим не менш, створена організація продовжувала
політику захисту національних прав українців та етнічних
спільнот, які проживали на території України, що відображалося в
основних засадах партії [40, c. 24]. Лідер партії Левко Лук’яненко
зазначав, що ключова ідея партії – відновлення державності,
повернення до власних духовних джерел. Відповідно, члени партії
ставили поняття «Українського народу» як найвищу ціль [24,
c. 70–71]. Характеризуючи і порівнюючи поняття національна та
етнічна свідомість, Л. Лук’яненко зазначав, що у процесі
державотворення, чинник етнічної свідомості поступово відходить, натомість основну роль відіграє національна свідомість.
Зважаючи на це, цілком логічно можна пояснити перехід офіцерів
вірменського, російського та іншого походження на сторону
українських національно-демократичних рухів. З іншого боку, ці
дії необов’язково мали ідейне підґрунтя, а інколи навіть певне
матеріальне, що нівелювало вплив національної свідомості на
їхній вибір [24, c. 54–55].
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Русифікаторська політика в період «застою» стала одним із
головних чинників підйому національних рухів на території
України. Р. Коваль відзначив, що в українському русі активну
участь брали й представники національних меншин. Як приклад,
11–12 лютого 1989 р. у Києві в Республіканському будинку кіно
відбулася Установча конференція Товариства української мови ім.
Тараса Шевченка, у якій брали участь представники національних
меншин. Так, голова Єврейського товариства культури О. Бураковський зазначав, що процвітання української культури
сприятиме процвітанню єврейської, а угорський письменник Ласло
Балла запропонував оголосити українську мову не лише державною, але й мовою міжнаціонального спілкування [17, c. 46–47].
Таким чином, формування потужного суспільно-політичного
та національно-культурного руху в Україні наприкінці 1980-х рр.
зумовило процеси суверенізації і національного відродження.
Відзначимо, що особливу участь у цих процесах відігравали
національні меншини, які, враховуючи проблеми асиміляції з
російським населенням, все ж підтримали українські національнодемократичні рухи, а також сформували власні організації.
Отже, здійснивши комплексний аналіз наявного наукового
дискурсу сучасних вітчизняних дослідників проблеми національних меншин у політичних процесах у період «перебудови»,
відзначимо існування низки важливих аспектів дослідження, що
дозволяють нам на сучасному етапі зрозуміти логічність та
послідовність подій, а також визначити основні їхні наслідки.
Серед них відзначимо етнорегіональні особливості національнодемократичних процесів в УРСР, розвиток національних рухів,
проблему етнонаціональних відносин, спроби радянської влади
знищити національні рухи тощо. Науковий дискурс цього питання
засвідчив важливість перебудовчих процесів для суверенізації
України та роль національних меншин і їхніх організацій у
становленні державності. Водночас відкритими питаннями
лишаються участь радянських спецслужб у розколі національнодемократичного руху та наслідки їхньої діяльності на сучасному
етапі розвитку України.
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ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
У СУЧАСНИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ
УКРАЇНИ
У статті проаналізовано відображення у історико-політологічній науковій літературі проблематики становлення міждержавних відносин України із західними сусідами – Угорщиною,
Польщею і Румунією, а також ролі цих національних меншин в
українській зовнішній політиці. Угорська, польська і румунська
меншини України є прикладами трьох моделей впливу на
міждержавні відносини. Угорщина системно й активно використовує свою діаспору в Україні у міжнародній політиці,
внаслідок чого останнім часом відносини країн погіршилися. На
початку взаємин між Україною та Румунією питання національних меншин було досить гострим, утім, воно відіграло і
консолідуючу роль, спонукало сторони до досягнення компромісу.
Польська громада значно більш інтегрована в українське суспільство, що суттєво знижує можливості використання її як
чинника впливу на міждержавні відносини.
Ключові слова: національні меншини, угорці, поляки, румуни,
історична батьківщина, міждержавні відносини, Україна,
Угорщина, Польща, Румунія.
Liashenko O.O. A question of national minorities is in the
intergovernmental relations of Ukraine. The article analyzes the
reflection in historical and political scientific literature range of
problems of the formation of interstate relations of Ukraine with its
western neighbors – Hungary by Poland and Romania, as well as the
role of thesenational minorities in the Ukrainian foreign policy. The
Hungarian, Polish and Romanian minorities of Ukraine are the
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examples of three models of influence on intergovernmental relations.
Hungary system and actively uses the diaspore in Ukraine in
international politics, as a result the relations of countries became
worse lately. At the beginning of mutual relations between Ukraine and
Romania of question of national minorities was sharp enough, however,
it played a consolidating role, induced parties to the achievement of
compromise. Polish society considerably is more integrated in
Ukrainian society that substantially reduces possibilities of the use of
her in quality of factor of influence on intergovernmental relations.
Key words: national minorities, Hungarians, Poles, Romanians,
historical motherland, intergovernmental relations, Ukraine, Hungary,
Poland, Romania.
Постановка проблеми. Після падіння Берлінської стіни та
краху соціалістичного табору у Європі тривалий час зростала
популярність ідей єврооптимізму та мультикультуралізму (курсу
на підтримку та задоволення культурних потреб національних та
етнічних меншин), а європейське суспільство намагалося створити
симбіоз різних світових культур та ментальностей. Але останніми
роками Європу буквально заполонила хвиля націоналізму та
євроскептицизму. Це зумовлено низкю внутрішніх та геополітичних чинників, зокрема, міграційною кризою 2015 р., яка суттєво
вдарила по політиці мультикультурності. У різних куточках
континенту дедалі частіше лунають націоналістичні гасла, а праві
партії активно розширюють свої ряди.
Особливого розмаху ці процеси набули у країнах ЦентральноСхідної Європи, що, серед іншого, проявляється у зростанні
підтримки населенням партій правого спрямування. Для таких
партій притаманно активне використання у своїй риториці тем
«історичної правди», «національної пам’яті» тощо. У разі приходу
до влади подібна риторика трансформується у державну політику,
у тому числі й міжнародну. Одним з інструментів її реалізації
можуть виступати діаспори у сусідніх країнах.
Показовим прикладом реалізації такої політики є Угорщина.
Ще у 2010 р. під час ІХ засідання Угорської постійної наради з
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проблем закордонних співвітчизників, серед іншого, було задекларовано, що «стратегічною метою національної політики Угорщини
є досягнення угорцями в Карпатському басейні різних форм
автономії, позаяк це є гарантією збереження розірваної межами
угорської нації» [1]. А здатність етнічних угорців забезпечити
дотримання їхніх інтересів залежить від успіхів етнічних
угорських політичних партій [2].
Менш радикальною, але не позбавленою подібних ідей є
політика Польщі, Румунії, Чехії, Словаччини – сусідів України на
Заході. Окремо стоїть наш східний сусід – Росія, який окупував
ряд українських територій, виправдовуючи, це серед іншого, й
етнічним походженням населення окупованих територій [3].
Таким чином, питання національних меншин у міждержавних
відносинах України залишається одним із важливих напрямів
наукового пошуку, адже національні меншини тим чи іншим
чином впливають на розвиток відносин із сусідніми країнами та
можуть як сприяти налагодженню позитивних і добросусідських
відносин, так і бути джерелом непорозумінь і конфліктів, а також
виступати потенційними суб’єктами зовнішньої політики держав.
Метою статті є аналіз наукової розробки ролі національних
меншин у міждержавних відносинах сучасної Української держави
з такими країнами, як Угорщина, Польща і Румунія, оскільки саме
у становленні новітніх відносин із цими країнами етнічні аспекти і
питання національних меншин посідали особливе місце. У
відносинах зі Словаччиною питання національних меншин було
радше формальним, аніж проблемним, у частині, що стосується
власне словацької меншини в Україні. Разом з тим Словаччина
докладала певних зусиль щодо визнання та лобіювання русинів,
яких Україна офіційно не визнає окремою етнічною групою чи
національною меншиною в Україні. Тож питання русинів – то
внутрішньоукраїнська справа. Окремо також стоїть питання
російської меншини в Україні і її ролі в українсько-російських
відносинах. Хоча в останні роки проблеми, пов’язані із статусом
російської меншини, ставали предметом наукових досліджень,
проте не стали предметом всебічного вивчення. Навіть більше –
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довгий час триває дискусія щодо того, чи слід вважати росіян
національною меншиною України. Також важливо враховувати,
що внаслідок багатьох чинників складно розрізнити, як на
відносини України і Росії впливає саме російське етнічне походження, а не більш широке асоціювання себе із «радянським» або
«русскім міром». Крім того, досліджувати суто росіян в Україні не
так просто, як вважає заступник директора Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України,
доктор історичних наук Олександр Майборода. Складність полягає
у тому, що щоб вивчати суто росіян – їх потрібно відокремити від
українців, але в Україні, особливо в цих регіонах – долі людей,
життя, спільна діяльність настільки сильно переплелися, що,
скажімо, вивчити окремо росіян і окремо українців дуже важко [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблем національних меншин, їхнього статусу в Україні, участі у політичних
процесах і впливу на міжнародну політику України торкалися у
своїх роботах В. Котигоренко, О. Майборода, М. Панчук,
О. Рафальський, Ю. Римаренко, М. Шульга та інші. Тематика
угорців Закарпаття та їхній вплив на формування українськоугорських відносин насамперед перебувають у центі уваги
закарпатських дослідників С. Мітряєвої, Ю. Остапця, І. Скиби
(Бабинець) та ін. Етнічні аспекти українсько-польських відносин
досліджені О. Калакурою, М. Литвином, С. Рудницьким, Л. Хахулою. Чимала кількість публікацій присвячена етнополітичним
аспектам українсько-румунських відносин (В. Джаман, М. Зан,
А. Круглашов, В. Василова, Н. Нечаєва-Юрійчук та ін.).
Виклад основного матеріалу. Як зазначає О. Рафальський,
вітчизняний та зарубіжний досвід засвідчує, що захист інтересів
національних меншин, внутрішньо державний клімат міжетнічних
стосунків значною мірою залежать від стану міждержавних
відносин, насамперед з тими державами, діаспори яких представлені в етнічному полі України. Встановлення відносин довіри і
всебічного співробітництва з державами – історичними батьківщинами національних груп України – сприяє, з одного боку, їх
національно-культурному відродженню, самоідентифікації, а з
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другого боку, служить гармонізації міжетнічних відносин,
політичної стабільності [5, с. 366].
Відновлення незалежності України у 1991 р., подальше
утвердження її у статусі суверенної держави, курс на інтеграцію у
світове співтовариство зумовили приєднання до ключових
міжнародно-правових актів, зокрема й з прав людини і національних меншин. Паралельно йшов процес налагодження відносин
зі сусідніми країнами з регіону Центрально-Східної Європи (ЦСЄ).
Зважаючи на досить складні стосунки з більшістю з них у
минулому, небезпеку висунення до України територіальних
претензій, а також з огляду на умови визнання пострадянських
держав Євросоюзом, владнання двосторонніх відносин із сусідніми державами, зокрема, з Польщею, Угорщиною, Словаччиною
та Румунією було чи не найголовнішою передумовою входження
України у Європейське співтовариство. Виділений у окремий
напрям центральноєвропейське спрямування української дипломатії неодноразово відзначався українськими політиками як один
із основних пріоритетів [6, с. 3–5; 7, с. 3–6]. При цьому
першочергового значення надавалося укладанню повномасштабних договорів про добросусідство та співпрацю задля остаточного
підтвердження існуючих кордонів і створення у регіоні атмосфери
взаємної довіри. Таким чином, особлива зацікавленість України у
вирішенні спірних питань була цілком обґрунтованою.
Слід відзначити, що врегулювання міждержавних відносин із
країнами Центрально-Східної Європи мало свою специфіку. Поперше, ці країни у минулому були сателітами СРСР, що
споріднювало їх з Україною. По друге, перед цими державами і
Україною стояло спільне завдання вироблення стратегії національної безпеки, зокрема, захисту від Росії. Це – те що спрощувало
міждержавне порозуміння. Але був і чинник, що його ускладнював: унаслідок післявоєнного врегулювання Україна отримала ряд
територій з етнічними меншинами [8, с. 49]. Отже, невід’ємною
складовою усіх договорів про добросусідство, дружні відносини та
співробітництво, укладених Україною зі сусідніми державами,
стали статті, присвячені захисту прав національних меншин.
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Новітні українсько-угорські відносини були започатковані ще
у 1990 р., рівно за рік до проголошення незалежності України. У
вересні 1990 р. відбувся офіційний візит президента Угорщини
А. Гьонца в Україну. За результатами переговорів Голова
Верховної Ради УРСР Л. Кравчук та президент Угорської
Республіки виступили зі спільною заявою, у якій підтвердили
прагнення розвивати добросусідські відносини, зокрема, вжити
подальших кроків щодо кодифікації та захисту прав національних
меншин, підкреслили особливу важливість безпосереднього
спілкування громадян та рішучість ужити заходів для відновлення
полегшеного порядку переходу через кордон [9]. Уже у травні
1991 р. Україна та Угорщина підписали Декларацію про принципи
співробітництва між Українською РСР і Угорською Республікою
щодо забезпечення прав національних меншин [10]. Логічним
продовженням Декларації став Договір про основи добросусідства
та співробітництва між Україною і Угорською Республікою,
підписаний 6 грудня 1991 р. [11]. Аналізуючи вказані документи,
О. Рафальський наводить думку тодішнього завідувача відділу
міжнародного права Інституту держави і права НАН України
В. Денисова, який, зокрема, зазначив, що Україна і Угорщина
створили солідну правову базу для захисту на їх території прав
національних меншин. Крім того, Україна першою з країн СНД
взяла на себе міжнародні зобов’язання поважати права національних меншин. Там же О. Рафальський наводить оцінку тодішнього
посла Угорщини в Україні Л. Тота, який наголосив, що перед
угорцями – громадянами України відкрилися такі можливості, про
які за умов СРСР не можна було навіть мріяти [5, с. 388].
У 1995 р. договірно-правова база між Україною і Угорщиною
була доповнена міжурядовою Угодою про співробітництво в галузі
культури, освіти і науки, у якій містилися зобов’язання сторін
сприяти створенню необхідних умов для задоволення культурних
та релігійних потреб, а також збереженню мови та національних
традицій громадян української національності, які мешкають на
території Угорської Республіки, і громадян угорської національності, які мешкають на території України, заохочувати діяльність
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громадських культурних організацій національних меншин,
надаючи їм у межах діючого законодавства право одержувати
допомогу з другої країни [12].
Та попри таку досить вичерпну правову базу на практиці
українсько-угорські відносини розвивалися досить складно. При
цьому значна частина суперечливих моментів була зумовлена саме
національним питанням. Як наголошує Н. Шипка, угорська
національна меншина справляє особливий вплив на зовнішньополітичну діяльність України, зокрема, вона залишається об’єктом
посиленої уваги угорського уряду, політичних сил Угорщини, які
аналізують та відстоюють позицію своїх співвітчизників за
кордоном [13, с. 209]. Зважаючи на це, саме угорській меншині
дослідники приділяли порівняно більшу увагу у контексті її ролі у
міждержавних відносинах України. Насамперед, слід згадати дві
колективні монографії: «Закарпаття в етнополітичному вимірі» та
«Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура».
У колективній монографії науковців Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
«Закарпаття в етнополітичному вимірі» [14] розкриваються зміст,
характер і наслідки політики різних державних утворень щодо
етнічної сфери Закарпаття. У контексті ролі угорської громади в
розвитку сучасних українсько-угорських відносин інтерес становить восьмий розділ – «Закарпаття в роки незалежності України»,
у якому, зокрема, висвітлюється етнонаціональний контекст
політичних відносин. Особливу увагу автори приділили питанню
актуалізації угорської автономії Закарпаття і ролі Угорщини в
цьому. Так, автори монографії наголошують на тому, що у
боротьбі за створення Угорського автономного округу правління
Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) діяло через
керівні кола Угорщини. Саме тому під час міждержавних
переговорів незмінно поставало питання про становище угорців
Закарпаття та їхні вимоги автономії. Зокрема, питання утворення
Притисянського району активно підтримувалося політичними
партіями і урядом Угорщини, це саме питання активно
обговорювалося в угорському парламенті [14, с. 587–588].
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У 2010 р з’явилося українсько-угорське видання «Закарпаття
1919–2009 років: історія, політика, культура» [15], яке побачило
світ за сприяння Благодійного фонду «Розвитку угорськомовної
освіти Закарпаття» (Україна), Інституту етнонаціональних досліджень Угорської академії наук (Угорщина), Міністерства освіти і
культури (Угорщина), Науково-дослідного інституту політичної
регіоналістики Ужгородського національного університету
(Україна), Фонду «Рідний край» (Угорщина). Окремі підрозділи
цього дослідження присвячені становленню українсько-угорських
відносин (автор І. Скиба (Бабинець)), позиції офіційної Угорщини
у питанні закордонних угорців на прикладі Закарпаття (автор
О. Мілован), етнічним процесам на Закарпатті, зокрема угорському автономізму (автор М. Зан), діяльності угорських
організацій в Україні (автор О. Мілован). Попри те, що видання є
переважно довідковим, на наш погляд, на особливу увагу у цьому
дослідженні заслуговує підрозділ 4.9. «Система підтримки зав’язків з історичною батьківщиною» [15, с. 480–483], який у загальних
рисах розкриває сутність політики Угорщини щодо угорської
громади Закарпаття. Зокрема, у ньому вказується, що Угорщина
матеріально підтримує інституції закордонних угорців. Політика
підтримки стосується насамперед питань освіти, економіки,
місцевої угорської преси тощо. З 1990-х років були розбудовані
інституції, що відповідають за політику надання підтримки. Також
допомога надається не тільки закладам, а й у формі персональних
дотацій, які були спрямовані на полегшення фінансового тягаря
під час отримання Шенгенської візи угорцями Закарпаття. Умовою
надання такої підтримки була наявність посвідчення закордонного
угорця або члена сім’ї закордонного угорця.
Більш детально роль угорської меншини в міждержавних
відносинах України дослідила вже згадувана І. Скиба (Бабинець) [16; 17, с. 71–78; 18, с. 67–75]. Зокрема, аналізуючи процес
формування основ міждержавних відносин України і Угорщини,
вказала на особливості підходів двох країн до взаємної гарантії
прав національних меншин. Так, аналізуючи протоколи засідань
змішаної комісії представників державних установ і національних
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меншин двох країн, І. Бабинець відзначає, що угорська її частина
більш активно висуває для обговорення проблеми угорської
національної меншини в Україні, ніж українська. Також автор
зазначає, що Декларація про принципи співробітництва щодо
забезпечення прав національних меншостей та інші документи про
національні меншини у 1991 р. створили юридичні підстави для
Берегівської районної ради прийняти рішення «Про проведення
референдуму стосовно утворення угорського автономного округу
в адміністративних межах Берегівського району». А у 2002 р.
Україна погодилася на впровадження на своїй території Закону
Угорської республіки № LXII про угорців у сусідніх країнах,
реалізація якого розширила можливості для підтримання зв’язків
угорської меншини Закарпаття з етнічною батьківщиною [19,
с. 58–59, 62]. Загалом, на думку дослідниці, аналіз політичних
зв’язків між Україною і Угорською Республікою протягом 1991–
2008 рр. дає підстави оцінити їх як позитивні і позбавлені
проблемних компонентів [18, с. 72]. Але, незважаючи на взірцеве
співробітництво між країнами, практичні дії одної зі сторін,
зокрема Угорщини, показують, що іноді виникають і певні
суперечності. Зокрема, хотілося б наголосити на питанні спорудження пам’ятного знака на Верецькому перевалі (Закарпатська
область) на честь 1100-річчя здобуття угорцями батьківщини [16,
с. 19].
Суспільно-політичному становищу та культурному розвитку
угорської меншини Закарпаття присвячено інше дисертаційне
дослідження А. Берені [20]. У ньому також приділено увагу
аналізу нормативно-правової бази функціонування та розвитку
національних меншин в Україні та зіставлено її з міжнародними
правовими актами щодо захисту прав національних меншин. При
цьому А. Берені наголошує на невідповідності нормативних актів
України загальноприйнятим міжнародним стандартам і нормам у
цій сфері, а автономістські вимоги угорців вважає до певної міри
спровокованими українською національно-демократичною елітою [20, с. 5]. Значну увагу у дослідженні А. Берені приділено
участі угорської меншини Закарпаття у суспільно-політичному
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житті області. До найбільш впливових організацій автор відносить
Товариство угорської культури Закарпаття, Товариство угорської
інтелігенції Закарпаття, Форум угорських організацій Закарпаття,
Демократичну спілку угорців України. До 1994 р. найбільш
впливовим товариством було Товариство угорської культури
Закарпаття. Пізніше внаслідок його розколу таких товариств стало
більше. Таким чином, монополія впливу на угорську меншину
одного товариства (Товариства угорської культури Закарпаття)
завершилась – і не без відповідних дій впливових політичних сил
Угорської Республіки, адже найбільш потужні політичні партії
Угорської Республіки підтримали різні політичні сили: правонаціоналістична партія ФІДЕС – Товариство угорської культури
Закарпаття, а соціалісти – Демократичний союз угорців України [20, с. 18].
Як зазначає В. Андрейко, відносини Угорщини зі сусідами
значною мірою залежали від ставлення правлячих кіл цих країн до
угорських меншин. І якщо становище угорців у Словаччині і
Румунії викликало занепокоєння угорського уряду, то Україна є
саме тією державою, де становище угорців, за визнанням самої
угорської сторони, є найкращим Однією з причин зацікавленості
Угорщини проблемами угорців у сусідніх країнах є те, що угорські
діаспори розглядаються урядом Угорщини як один із засобів
розвитку економічної співпраці зі сусідніми державами, а одним із
стратегічних завдань і метою політики Угорської Республіки щодо
угорців, які проживають за кордоном, є сприяння збереженню
національної ідентичності та подальшому проживанню на
материнських землях угорців, які мешкають у сусідніх з Угорщиною країнах, та створення й розвиток політичних, культурних й
економічних зв’язків між Угорщиною та угорськими громадами,
що проживають поза її межами [21, с. 134]. Тож, узагальнюючи
досвід зовнішньополітичної діяльності Угорщини щодо захисту
прав угорської меншини, автор дійшов висновку, що політика
Угорської Республіки та її політичних лідерів щодо співвітчизників за кордоном має визначальний вплив на стан та діяльність
угорської національної меншини в Україні. Мета такої політики
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полягає в припиненні еміграції угорців на історичну батьківщину
та збереженні присутності угорців у межах «Великої Угорщини»,
сприяючи збереженню угорської етнічності поза межами Угорської Республіки. Фінансові кошти, що надходять з Угорщини для
угорської національної меншини в Україні, є вагомим механізмом
впливу етнічної батьківщини на громадську думку своїх співвітчизників за кордоном. Нерівномірність розподілу фінансових
потоків серед угорської національної меншини України, що
надходять з етнічної батьківщини, зумовлюють суперечки в
угорській спільноті України й негативно відбиваються на суспільно-політичному житті суспільства нашої держави [21, с. 136].
На значущості проблематики захисту прав національних
меншин у становленні українсько-угорських відносин наголошує
народний депутат України (1994–1998 рр.), правознавець М. Товт
у статті «Роль і значущість захисту прав національних меншин у
двосторонніх українсько-угорських відносинах» [22]. Аналізуючи
динаміку українсько-угорських відносин упродовж останніх років,
автор доходить висновку, що в них спостерігаються зміни в
гірший бік. Про це, на думку дослідника, свідчать наявні
протоколи змішаної комісії (або їх відсутність), низка інших
інформаційних повідомлень. М. Товт відзначає, що за шість років
поспіль змішана комісія не провела жодного засідання, а останнє
результативне засідання відбулося у 2008 р. У 2011 р. Заключний
документ комісії не був підписаний через вимоги угорської
сторони внести до нього положення про утворення в рамках
адміністративної реформи Притисянського району. З 2014 р.
претензії угорської сторони на дії української влади стали ще
частішими. Різке заперечення угорської сторони виклало рішення
Верховної Ради України щодо скасування Закону України «Про
засади державної мовної політики» у березні 2014 р. Як порушення прав угорської меншини були оцінені дії, точніше
бездіяльність, Центральної виборчої комісії, яка відмовила в
утворенні у Закарпатській області виборчого округу з переважним
угорським населенням під час виборів до Верховної Ради України
в 2014 р. [22]. Занепокоєння в угорському середовищі викликає
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низка ухвалених Законів: «Про вищу освіту» (редакція 2014 р.),
«Про державну службу» (2016 р.), «Про освіту» (2017 р.), «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» (2019 р.). Критикуючи дії української влади, М. Товт
доходить висновку, що питання захисту прав меншин з об’єднуючого чинника, яким воно видавалося на початку цих відносин,
поступово перетворюється на деструктивну проблему між
державами. Напевно, найбільш тривожним є те, що така атмосфера
недовіри з висоти міжурядових стосунків поступово переходить як
у середовище політикуму, так і громадськості двох сусідніх
держав [22].
Натомість В. Коцур, аналізуючи роль мовного чинника в
українсько-угорських відносинах, наголошує на тому, що слід
зважено враховувати позитивні і негативні їх аспекти і не слід
жертвувати національними інтересами України у відповідь на
шантаж сусідів [23, с. 52]. Крім того, В. Коцур звертає увагу на
фактори, що підтверджують зростання «угорської загрози» у
карпатському регіоні, зокрема щодо дестабілізації ситуації на
Закарпатті. Одним із напрямів політичної активності Угорщини
він вважає підтримку освітніх проектів. Причому особливу увагу
привертає збіг активності у цьому напрямі і російської сторони,
яка є не менш зацікавленою у дестабілізації ситуації в Україні.
Дослідник наголошує на тому, що владні кола сусідніх Росії та
Угорщини і надалі посилюватимуть використання фактора
національних меншин у деструктивних цілях проти України [23,
с. 48–49].
Очевидно, що ускладнення українсько-угорських відносин
через національне і мовне питання у останні роки значною мірою
зумовлене тією складною ситуацією, у якій опинилася Україна в
умовах російської агресії, чим відкрито й приховано скористалися
сусідні держави, зокрема Угорщина, переконаний філолог,
директор Інституту української мови НАН України П. Гриценко.
Він відзначає, що неприховані, тривалі в часі різноспрямовані дії
Угорщини системно й послідовно ослаблювали можливості
інтегрування угорців Закарпаття в загальноукраїнський соціум.
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Усе це – кроки в реалізації завдань ідеологів «м’якого приєднання» угорськомовної частини Закарпаття до «Великої Угорщини» (нерідко в заявах угорських політичних лідерів ідеться про
приєднання в майбутньому всієї Закарпатської області як
адміністративної одиниці України). Таким чином, політичні
амбіції лідерів Угорщини, камуфльовані під доброчинну ідею
допомоги угорськомовним громадянам України, насправді перетворили ціле покоління угорців Закарпаття на національне гетто,
залежне у своєму майбутньому виборі від створеної сусідньою
державою моделі: або навчатися далі лише в угорськомовних
середніх спеціальних чи вищих освітніх закладах і залишатись у
структурі трудових резервів Угорщини, замикаючись у просторі
угорськомовного анклаву, чи відразу йти на ринок праці сусідньої
держави, а стимулювання міграції угорців Закарпаття до Угорщини ведеться системно й упродовж тривалого часу [24].
Попри те, що угорська громада України за чисельністю поступається, наприклад, білорусам, молдаванам, болгарам, завдяки її
компактному розселенню та активній підтримці з боку історичної
батьківщини роль і місце угорської меншини у міждержавних
відносинах України є досить помітною, про що свідчить кількість
досліджень, присвячених саме цій тематиці, а також тих робіт,
автори яких торкаються її побіжно. Більшість дослідників
звертають увагу на формування вичерпної нормативно-правової
бази забезпечення прав угорців в Україні і українців в Угорщині.
При цьому дослідники відзначають, що Угорщина проводить
системну й цілеспрямовану підтримку своїх діаспор у сусідніх
країнах. Одна частина дослідників вбачає у цьому загрозу для
України, інші ж (як правило, угорського походження) навпаки –
критично оцінюють дії і рішення української влади, особливо
після 2014 р. Утім, всі одностайні у тому, що в останні роки
характер українсько-угорських відносин погіршився і у епіцентрі
суперечностей незмінно перебуває питання угорської меншини.
Польща є найбільшим західним сусідом України. У різні
історичні періоди українці і поляки проживали в одних державних
утвореннях. Та й зараз багато українців проживають у Польщі, а
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поляків – в Україні. Характерно, що українці і поляки мають
багато спільного і частина з них настільки асимілювалася, що
подекуди їм важко визначитися із власною національністю. Тому
чисельність поляків (144 тис.), зафіксована під час останнього
перепису населення України, є досить умовною. Непростою є й
вікова історія міжетнічних відносин українців і поляків, у якій
були як періоди спільної боротьби, так і трагічні протистояння.
Саме до них прикута увага дослідників. Сучасні українськопольські відносини характеризуються як стратегічне партнерство,
а Польщу часто називають «адвокатом України» в Європі. На
сучасному етапі, як відзначив М. Литвин, у минулому залишилися
суперечки між українськими і польськими політичними елітами
щодо окреслення географічних та етнічних просторів національнодержавного будівництва [25, с. 134].
Як стверджує О. Калакура, вже на межі 1980–1990 рр.
переважна більшість поляків стала на бік української національної
демократії в її прагненнях здобути державний суверенітет
України. Йшлося про підтримку й участь представників польської
меншини у діяльності тих політичних сил, що дистанціювалися від
комуністичного режиму і висловлювалися за побудову незалежної
України. А спілкування з представниками польських громад
Києва, Львова, Житомира та інших міст, ознайомлення з пресою
регіонів їхнього традиційного проживання дає підстави твердити,
що польська людність з набагато більшим захопленням зустріла
Акт проголошення незалежності України, ухвалений Верховною
Радою 24 серпня 1991 р., ніж Декларацію про державний суверенітет. Польські національно-культурні товариства проводили
велику роз’яснювальну роботу на підтримку державної незалежності України, що й дало позитивні результати під час
Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. Хоча статистика не
дозволяє встановити, як саме голосували поляки, але відомості про
підсумки референдуму за областями свідчать, що у тих із них, де
поляки становлять поважний відсоток, показники виявилися
значно вищими, ніж в Україні загалом [26, с. 398–399].
Дослідник Л. Хахула відзначає, що у посткомуністичній
Польщі відбувався процес офіційного перегляду власної історич153
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ної політики щодо східних сусідів, насамперед до України [27,
с. 224]. Тож у 1990 р. польський Сейм вітав прийняття Декларації
про державний суверенітет, а в 1991 р. – Акт проголошення
незалежності України. Польща була однією з перших країн, що
визнала незалежність України. У заяві Ради міністрів Польщі з
цього приводу відзначалося, що уряд Польщі визнає Україну
суверенною державою та вбачає у ній партнера для близьких і
всесторонніх добросусідських відносин [27, с. 227].
У травні 1992 р. був підписаний Договір між Україною і
Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і
співробітництво, стаття 11 якого закріпила право представників
польської меншини в Україні і української – в Республіці Польщі
на індивідуальне або спільне з іншими членами своєї меншості
збереження, вираження, розвиток своєї етнічної, культурної,
мовної і релігійної самобутності без будь-якої дискримінації і в
умовах повної рівності перед законом. Також було підтверджено
право індивідуального вибору належності до національної
меншини і що з цього не можуть випливати для неї жодні
негативні наслідки [28]. Автори колективної монографії «Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий
аспект» особливу увагу звернути на положення Договору, в якому
сторони зобов’язувалися створювати умови для зміцнення
самобутності національних меншин, але водночас особи, що до
них належать, мають бути лояльними до держави свого
проживання [29, с. 343].
Попри те, що поляки України перебували в авангарді
відновлення української державності, кризові явища в Україні, з
одного боку, та реальні успіхи в розбудові демократичної Польщі,
з іншого, спричинили виїзд частини поляків на історичну
батьківщину (пік виїзду припав на 1995–1997 рр.). Це разом із
несприятливими демографічними процесами, головними з яких
були низька народжуваність і висока смертність населення,
призвело до помітного зменшення кількості поляків в Україні.
Залишилися найбільш укорінені історично в український соціум
поляки або ті, котрі пов’язані родинними зв’язками [26, с. 405–
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406]. Втім, Польща була першою державою, яка максимально
спростила умови перетинання кордону для українських громадян,
їхніх приватних, бізнесових та інших поїздок. Україна перша серед
країн СНД у червні 1996 р. уклала Угоду з Польщею про взаємні
безвізові поїздки громадян [30, с. 8–9].
Утім, українсько-польські відносини, якщо вийти за рамки
суто офіційних, мають деякі чутливі моменти. Ідеться про певні
стереотипи у взаємному сприйнятті. Якщо на офіційному рівні
українці сприймаються у Польщі як рівний та близький полякам
народ з історичним правом на самовираження, то у польському
суспільстві і медіа ставлення до України і українців не таке
однозначне. Так, Л. Хахула, здійснивши аналіз польських
матеріалів для широкої аудиторії (ЗМІ, художньої літератури,
шкільних підручників, виступи політичних діячів, заяви партій і
громадських організацій, ухвали та відозви представницьких
органів тощо), стверджує, що, наприклад, у польській пресі
українсько-польське зближення трактувалося не так позитивно, як
на офіційному рівні. Серед іншого, він звертає увагу на
занепокоєність мешканців Перемишля територіальною загрозою з
боку України, з одного боку, та загрозою територіальній цілісності
України – з іншого. Так, на початку 1992 р. Польський
репатріаційний комітет і Союз поляків Поділля звернулися до
уряду Польщі з вимогою вийти з переговорів про підписання
трактату з Україною, мотивуючи це тим, що майбутній документ
не містив положень, які б гарантували полякам в Україні
«належних їм прав на автономію в регіонах із більшістю
польського населення, що мешкає там вже століттями» [27,
с. 228–229]. Вимога досить подібна до тих, що висловлювалися
представниками угорської громади Закарпаття.
Та, загалом, польська меншина в Україні, на відміну від
угорської, не стала каменем спотикання у розвитку міждержавних
відносин та внутрішньої дестабілізації в Україні. З одного боку,
польська меншина поступово відроджує свої етнонаціональні
ознаки, розвиває традиційну народну культуру та ментальність, а з
іншого, дедалі повніше інтегрується в українське суспільство,
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долучається до громадсько-політичного життя держави, виступає
дієвим чинником українсько-польського партнерства [26, с. 430–
431], основним полем якого стали економічна, транскордонна та
міжрегіональна співпраця [31; 32].
На відміну від українсько-угорських та українсько-польських
відносин, від часу здобуття Україною незалежності в українськорумунських відносинах спостерігалася інертність і домінування
проблемних питань, переважно успадкованих з минулого. Найвідомішими з них були спори щодо континентального розмежування шельфу навколо о. Зміїний у Чорному морі (справа дійшла
до розгляду у Міжнародному суді ООН в Гаазі в 2004–2009 рр.),
дискусії щодо поглиблення Україною судноплавного гирла Бистре
на Дунаї. Серед чутливих факторів українсько-румунських
відносин була й підвищена увага румунської преси і політикуму до
проблеми нібито неналежного забезпечення прав румунської
меншини в Україні. Зокрема, чинником ускладнення міждержавних відносин стала й ситуація із наданням румунських паспортів
етнічним румунам на території України. І зовсім не сприяла
діалогу періодична актуалізація румунськими ЗМІ і окремими
політичними силами теми «Великої Румунії» з прямими територіальними претензіями на Чернівецьку і частину Одеської
областей та о. Зміїний. Як відзначає К. Лускалова, внаслідок
домінування проблемних питань двосторонні обміни між країнами
з 1991 по 2014 рр. налічують лише 7 офіційних візитів на рівні
глав держав, 2 – на рівні керівників урядів та 3 – на
міжпарламентському рівні, а підозрілість офіційних Києва і
Бухареста вплинула на розбудову договірно-правової бази [33,
с. 30]. Як наслідок, Договір про відносини добросусідства і
співробітництва між Україною та Румунією було підписано лише у
червні 1997 р. Питанням забезпечення прав національних меншин
присвячено статтю 13 Договору. Відповідно до нього сторони
зобов’язалися застосовувати міжнародні норми і стандарти, що
визначають права національних меншин, але окремо зазначено, що
Рекомендація ПАРЄ 1201 (1993 року) щодо додаткового Протоколу до Європейської Конвенції з прав людини стосовно прав
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національних меншин не стосується колективних прав і не
зобов’язує Договірні Сторони надати відповідним особам право на
спеціальний статус територіальної автономії, заснованої на
етнічних критеріях. Також сторони визнають обов’язок представників румунської меншини в Україні та української у Румунії бути
лояльними до держави, громадянами якої вони є, дотримуватися її
національного законодавства, а також поважати права інших осіб,
зокрема тих, які належать до більшості населення або до інших
національних меншин [34]. Слід зауважити, що історичне
значення цього Договору для України полягає у тому, що він
фактично завершив оформлення добросусідських відносин зі
сусідніми державами.
Актуальні питання українсько-румунських відносин стали й
предметом інтересу науковців. Наприклад, з 1998 р. в м. СатуМаре (Румунія) регулярно проводиться міжнародний науковий
симпозіум «Румунсько-українські відносини: історія та сучасність», ІХ засідання якого відбулося у березні 2019 р. У його
рамках українські, румунські, а також словацькі вчені, політики і
чиновники обмінюються думками і баченням тих чи інших питань
міждержавних відносин у регіоні. Українсько-румунським відносинам на сучасному етапі присвячено помітну кількість наукових
статей і більш ґрунтовних робіт.
Так, відомий дослідник М. Дністрянський стверджує, що
окремі політичні кола сусідніх держав скептично поставилися до
перспектив збереження суверенітету та цілісності молодої держави, не приховуючи намірів узяти участь у її розподілі у разі
дезінтеграції України, готуючи для цього різні історичнополітичні аргументи, що значною мірою сприяло висуненню
територіальних претензій до України упродовж першої половини
1990-х років. З іншого боку, державні структури України так і не
зуміли забезпечити такий рівень консолідації українського
суспільства, який би остаточно зняв питання про можливість
руйнівних територіально-політичних розколів й дезінтеграції
держави [35, с. 105]. Одним з важливих аспектів українськорумунських міждержавних відносин М. Дністрянський вважає
157

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 3-4 (99-100)

становище етнонаціональних меншин, задоволення їх прав і
потреб. Відповідно, одним з індикаторів становища етнонаціональних спільнот є динаміка їхньої кількості. Проаналізувавши дані
переписів, М. Дністрянський констатував зростання кількості
румунів в Україні з 1989 р. по 2001 р. і скорочення кількості
українців у Румунії у повоєнний період удвічі. На думку
дослідника, така ситуація є результатом того, що для румунського
населення і в УРСР, і в сучасній Україні створено відповідну
національно-культурну інфраструктуру (школи, газети, бібліотеки
тощо), тобто всі умови для збереження самобутності, а українське
населення в комуністичній Румунії було приречене на насильницьку асиміляцію. Тобто соціально-політичні умови для збереження своєї самобутності, які створені для етнічно румунського
населення, в Україні є значно кращими, ніж в етнічно українського
населення Румунії. Водночас лояльність етнічних українців до
Румунської держави є значно вищою, ніж лояльність етнічних
румунів – до Української. Про це свідчить і діяльність громадських
організацій, і рівень вимог, який висувається з їхнього боку. Така
асиметрія в становищі та політичній активності етнічних меншин,
безперечно, не сприяє врівноваженню відносин [35, с. 106].
В. Василова у своєму дисертаційному дослідженні «Становлення і розвиток українсько-румунських міждержавних відносин у
1991–2003 роках» [36] акцентує увагу на тому, що у процесі
посткомуністичних трансформацій у Румунії внутрішньополітичний контекст початку 90-х рр. ХХ ст., зокрема соціальноекономічна криза, брак політичної культури, поширення націоналістичних настроїв, сприяли поширенню негативних етнічних
стереотипів і перешкоджали розв’язанню історичних суперечностей. Саме в умовах непевної внутрішньої ситуації в комплексі з
історичними причинами в Румунії мало місце відродження ідей
«Великої Румунії» та ревізіонізму щодо кордонів, у т.ч. ряду
територій, що перебували у складі України [36, с. 7]. Слід
зазначити, що у дослідженні В. Василової окремий підрозділ
присвячено етнополітичним аспектам українсько-румунських
відносин. У ньому авторка порівнює законодавство щодо
національних меншин в Румунії і Україні, кількісні і якісні
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показники, а також демографічні тенденції румунської громади в
Україні і української у Румунії. Здійснений аналіз свідчить про те,
що румунська меншина в України чисельно перевищує українську
спільноту в Румунії, а також має кращі умови для свого
збереження і розвитку. Крім того, Румунія через відповідні
програми та установи реалізувала більш послідовну політику щодо
підтримки румунської спільноти в Україні, ніж Україна – щодо
української меншини в Румунії. Відповідно, у ході розгляду
проблеми національних меншин в українсько-румунських відносинах, що полягала у взаємному контролі за практичним станом
захисту прав «своїх» нацменшин, Київ пропонував здійснювати
покращення їх становища на паритетних засадах, в той час як
Бухарест – за пропорційним принципом. У цілому ж, хоча питання
нацменшин у взаєминах між Україною та Румунією і було досить
гострим, воно відіграло і консолідуючу роль, примусивши сторони
до спільного пошуку компромісів. Завдяки орієнтуванню на
сучасне європейське та міжнародне законодавство у цій галузі під
час переговорів держави змогли знайти формулювання та
механізми, які гарантували необхідні права особам, що належать
до української та румунської національних меншин [36, с. 8].
Хоча тематика національних меншин нині вже не постає так
гостро, як це було на початку 1990-х рр., і на сьогодні Румунія на
офіційному рівні усіляко підтримує територіальну цілісність
України, експерти радять не залишати питання румунської
меншини без пильної уваги з боку українського уряду, оскільки
Румунія домоглася протекції для національних меншин (румунів)
в Україні й надалі проводить активну політику асиміляції на
прикордонних територіях.
Висновки. В умовах кризи мультикультуралізму і піднесення
націоналістичних настроїв у Європі, а особливо Центральній і
Східній, знову зростає потяг певних суспільних верств і
політичних кіл до питань «відновлення історичної справедливості»
аж до перегляду кордонів. Одним із вагомих аргументів у цьому
випадку стають діаспори, що проживають за межами своїх
історичних батьківщин. А отже, різко зростає їхня роль у
міжнародній політиці держав регіону. В Україні особливо
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«чутливими» з цієї точки зору є угорська, румунська і польська
меншини. На їх прикладі можна прослідкувати три моделі впливу
на міждержавні відносини.
Угорська меншина, безумовно, впливає як на двосторонні
відносини України і Угорщини, так і на внутрішньополітичне
життя Закарпатської області, оскільки угорці є політично згуртованими і активними. Це єдина меншина України, що має політичні
партії, представлені на регіональному рівні. У цьому контексті
дослідники акцентують увагу на тому, що це значною мірою стало
можливим завдяки активній і системній підтримці з боку
Угорської держави. Іншою тенденцією, на яку звертають увагу
науковці, є те, що динаміка українсько-угорських відносин від їх
започаткування до сьогодення в цілому погіршилася саме на
національному ґрунті.
Дещо подібним є вплив на міждержавні відносини румунської
меншини України. Відмінність полягає у тому, що румунське
питання дещо відійшло на другий план на тлі проблем демаркації
кордонів у чорноморському шельфі о. Зміїний та у гирлі Дунаю.
Також відмінним є те, що Румунія у національному питанні не
стільки висувала питання автономії для румунів в Україні, скільки
зосередилася на асиміляційній політиці в самій Румунії. Також
дослідники звертають увагу на те, що в українсько-румунських
відносинах, на відміну від українсько-угорських, динаміка загалом
позитивна. Не в останню чергу це зумовлено зниженням гостроти
питання національних меншин у відносинах двох держав. Питання
нацменшин у взаєминах між Україною та Румунією було досить
гострим, воно відіграло і консолідуючу роль, примусивши сторони
до спільного пошуку компромісів.
Утім, як угорська, так і румунська меншини залишаються
суттєвим важелем впливу як на міждержавні відносини, так і на
ситуацію на Закарпатті, Буковині.
Польська меншина являє собою приклад іншого впливу на
міждержавні відносини. Насамперед це зумовлено тим, що поляки
України від початку стали союзниками українських національнодемократичних сил і активно підтримали проголошення незалеж160
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ності України. Також, на відміну від угорців (більшою мірою) і
румунів (меншою), польська громада значно більш інтегрована в
українське суспільство, що суттєво знижує можливості використання її як чинника в міждержавних відносинах.
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Іван Леонтьєв

ЗМІСТОВНІ МЕЖІ КАТЕГОРІЇ
«ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ»
У статті визначається категорія «політичне життя» і
долаються розбіжності в її тлумаченні. Розглянувши ті її визначення, що існують, зі структурно-функціонального боку, автор
доходить висновку, що вона є головною причиною політичної
сфери суспільства, але не тотожна усій політичній сфері.
Виходячи з телеологічної інтерпретації суспільства, автор показує, що політичне життя має зв’язок і з онтологічними засадами
усього суспільства. Головними складовими частинами цієї категорії є політичний ідеал, політичні потреби та політична ідеологія.
Ключові слова: політичне життя, політична сфера, політична діяльність, політична структура, діалектичний матеріалізм.
Ivan Leontev. Meaningful boundaries of politics: modernizing
the dialectical materialist point of view. The article modernizes
dialectic materialist definition of politics and overcomes differences in
its interpretation. After reviewing its existing definition from a
structural and functional standpoint, the author comes to the conclusion that politics in this context is the main cause of society’s
political sphere, however, it is not equal with the entire sphere. The
author shows that politics is connected with its ontological foundations
as well by using a teleological interpretation of society. This category
comprises political ideal, political needs and political ideology.
Key words: politics, political sphere, political activity, political
structure, dialectic materialism.
Розвиток етнополітики в Україні неминуче пов’язаний із
розвитком її понятійно-категоріального апарату, насамперед
категорій як найбільш загальних гносеологічних одиниць. Однією
Леонтьєв Іван Олегович – аспірант Інституту
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
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з головних категорій політичної науки в Україні є політичне
життя, одначе наразі вона має невизначений статус. Незважаючи
на її тривале існування, вона не використовується широко,
ґрунтовних праць, що досліджують її, небагато, в роботах, що
існують, є суперечки щодо її змісту. Проте, з нашого погляду,
політичне життя має евристичний потенціал, але, враховуючи
різнотлумачення цієї категорії, для його осмислення необхідно
насамперед визначити її змістовні межі.
Першим у понятійно-категоріальний апарат політичне життя
впровадив А. Лузан наприкінці 80-х рр. XX ст. в серії праць,
найбільш значною з яких є монографія «Політичне життя суспільства: питання теорії», що закінчилися захистом дисертації
«Політичне життя суспільства як об’єкт філософсько-соціологічного дослідження» [1;2]. Після цього науковець, крім визначення
політичного життя для «Політологічного енциклопедичного
словника», цією категорією не займався, повернувшися до неї
лише 2013 року в статті «Про зміст поняття «політичне життя
суспільства»», що містила деякі зауваження щодо її використання [3, c. 513–514; 4]. Крім А. Лузана теоретико-методологічні проблеми політичного життя досліджував і далі вивчає
російський науковець А. Борісєнков, який послідовно вбудовує її у
власну теоретичну модель політики [5]. Оригінальне тлумачення
цієї категорії як спосіб ««каталогізації» усього ірраціонального в
політиці» запропонував російський науковець А. Дємідов [6]. Крім
цих науковців, поняття «політичне життя» вивчали і такі
дослідники, як Б. Краснов та І. Чудінова [7; 8]. Політичного життя
в контексті розгляду його структурних елементів дотикалися
також О. Анісімович-Шевчук, С. Безклетний, Т. Болховітіна,
О. Конотопенко, А. Рухтін, В. Тімашова та інші науковці [9, с. 3,
14; 10; 11, с. 232; 12, с. 2–3, 10; 13, с. 6; 14, с. 66].
В англомовних джерелах під буквальним перекладом «political
life» розуміється насамперед побутовий, повсякденний вимір
політичної сфери, що можна побачити, наприклад, у працях
Д. Анкара та Е. Берндтсона, Е. Міллера, який зв’язав його з
категорію «життєвий світ» Е. Гуссерля і Ш. Муффа [15, p. 6; 16,
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p. 70–72; 17, p. 78]. Проте, з нашого погляду, «political life» можна
розглядати хіба що як один із варіантів тлумачення змісту більш
широкої категорії «політичне життя», про що йтиметься нижче.
А. Лузан розглядав політичне життя як «діяльність класів,
соціальної верстви і груп суспільства, що має своєю метою
організацію і використання політичної влади для реалізації своїх
інтересів»; така інтерпретація була досить закономірною для
діалектичного матеріалізму, в межах якого всі явища, що
стосуються людини, визначаються через діяльність [1 с. 47].
Однак, варто зауважити, що політичне життя для науковця
розподілялося на два шари: політичну систему суспільства і
політичну організацію суспільства [2 с. 21, 23–25]. Їхнє співвідношення аналогічно феномену та ноумену, змісту та формі:
політична організація суспільства керує політичним життям і
втілює в ньому інтереси панівного класу та його союзників. Після
краху марксистсько-лєнінської монополії його погляди еволюціонували в бік ототожнення політичного життя з політичною сферою
суспільного життя, де, як ми можемо бачити в його статті 2013 р.,
вони й є наразі [3, с. 513–514; 4, с. 173–174].
А. Борісєнков почав з визначення політичного життя як
«процесу творення (відтворення) політичних зв’язків проміж
людьми»; самі ж політичні зв’язки, з його погляду, історично
еволюціонували від політичних відносин через політичні об’єднання у політичну систему, яка й ототожнювалася ним із
політичним життям на сучасному етапі розвитку суспільства [18,
с. 41–42, 44]. Однак уже в середині нульових років XXI ст. він
істотно доповнив свої погляди, виходячи з запропонованої ним
«парадигми політичної цілісності», яка розглядала політику як
цілісне явище, що містить у собі три головні структурні елементи:
політичне життя, політичний вплив та політичну культуру [19,
с. 3–4]. У своїй дисертації «Політичне життя: соціально-філософський аналіз» він визначив політичне життя таким чином:
«Політичне життя є форма існування політичного організму,
змістом якої є розвиток її функцій; основами формування
політичного життя слугують політична діяльність і політична
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влада; структуру політичного життя становлять політичні відносини та політична система, а також політичний конфлікт і
політична криза, що виростають з них» [19, с. 19]. Свої подальші
праці він присвятив розширенню своєї «парадигми політичної
цілісності» взагалі та розкриттю змісту політичного життя в її
контексті зокрема [5; 20].
А. Дємідов, як уже зазначалося раніше, пропонує використовувати політичне життя для дослідження ірраціонального виміру
політичного, а саме – «багатоманітності, багатоликості політики,
нестандартності форм», «полісистемність детермінації політичних
явищ, їхню нелінійність, постійне розгалуження можливостей і
наслідків, високий ступінь залежності від людської енергії та
активності» [6]. На його погляд, такий характер політики містить у
собі «елементи суперечливості, несподіваності, біфуркаційності
політичних процесів, що виводить їх поза межі раціонального
передбачення і вибору» [6]. З одного боку, можна побачити в його
поглядах класичну лінію філософії життя, але його тлумачення
ірраціонального є достатньо близьким і до синергетики.
У «Політологічному словнику» 1991 р. політичне життя визначається як «сфера суспільних відносин, що охоплює відносини
та взаємодії щодо влади та підпорядкування, ставлення до
держави, її функцій і органів держави, взаємовідносини проміж
масами та політичними лідерами, проміж партіями та суспільними
організаціями, а також проміж самими політичними лідерами» [21,
с. 164]. Російська «Політична енциклопедія» 2000 р. визначає цю
категорію як «одну з засадничих сфер функціонування суспільства, в якій діють державна влада, суспільно-політичні сили та
рухи, відбуваються різноманітні політичні процеси. Це реальна
взаємодія об’єктивних і суб’єктивних факторів у політиці, в галузі
політичних відносин і політичної діяльності» [22, с. 170]. Через
політичну діяльність визначає політичне життя Т. Болховітіна,
через політичну діяльність і політичні відносини – І. Чудінова,
через політичну діяльність і політичні процеси – А. Рухтін, як
сукупність політичних явищ – О. Анісімович-Шевчук, через
політичні явища, політичну діяльність, політичні інтереси і як
167

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 3-4 (99-100)

сферу суспільного життя – С. Безклетний, як сферу суспільного
життя – О. Конотопенко і В. Тімашова, через політичні інтереси –
Л. Радченко [11, с. 232; 8, с. 67; 13, с. 6; 9, с. 3, 14; 10; 12, с. 2–3,
10; 14, с. 66; 23, с. 3–4].
Таким чином, різнотлумачення категорії «політичне життя»
дійсно є достатньо розгалуженим. Проте ми припускаємо, що ці
різнотлумачення мають інваріантну складову, і вони не мають
принципового характеру, а лише характеризують цю категорію з
різних боків, взаємно себе доповнюючи. Щоб це довести, ми
маємо розглянути зміст політичного життя більш детально.
По-перше, генетично політичне життя є діалектико-матеріалістичною категорією. Стоячи на відстані майже 30 років з
моменту краху офіційної марксистсько-лєнінської ідеології, ми
можемо без зайвих емоцій зазначити, що як один з наукових
підходів діалектичний матеріалізм має повне право на життя; ба
більше, в сучасних конкретно-історичних обставинах, насамперед
кризі неолібералізму, неоінституціоналізму, транзитології та
теорій демократизації – тобто і кризі пострадянського політологічного мейнстріму, що його засадами є ці інтелектуальні течії, –
він знов набуває актуальності; але повернення тридцятирічних
концепцій без їхнього синтезу з більш сучасними здобутками
пізнавальної цінності не має. Через це, з нашого погляду, головним
у визначенні політичного життя є не його діалектико-матеріалістичний зміст, а структурно-функціональне співвідношення
його елементів у межах діалектичного матеріалізму; критику
змісту запропонованих причинно-наслідкових зв’язків у тій чи
іншій концепції необхідно відкласти до того моменту, коли воно
стане зрозумілим. Безумовно, будь-яка категорія зумовлена
культурно-історичними обставинами та тим чи іншим суспільним
ідеалом, тому це відкладення й обмеження є умовним та
використовується нами заради більшої зручності розвідки. Але
враховуючи, що і діалектичний матеріалізм, і роботи, що
присвячені політичному життю, і ми самі перебуваємо під
впливом східноєвропейської (в значенні грецько-візантійської)
цивілізації, істотних помилок такий підхід привнести не повинен.
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По-друге, в усіх визначеннях політичного життя імпліцитно
міститься динамізм. Вочевидь, будь-яке суспільне явище є
динамічним; розгляд суспільства у статиці є лише штучним
обмеженням, прийнятним заради зручності дослідження – але на
цьому динамізмі варто наголосити одразу. Політичне життя є
рухом.
По-третє, політичне життя часто ототожнюється із політичною сферою суспільного життя як однією зі соціальних сфер (це
поняття ми використовуємо як синонім визначення соціальних
систем за Т. Парсонсом) [24, p. 236]. Саме на цьому зупинився й
А. Лузан, для якого цінність категорії є насамперед у прагматичності та логічності використання її для позначення політичної
сфери: альтернативи, як-от «політика» та «політичне» або мають
усталене значення в іншому контексті: під політикою в
українському науковому дискурсі мається на увазі публічне
управління, – або не підходять граматично: політичне є
прикметником, а не іменником, і не має власного субстрату [4,
с. 172–175]. Визначення ж політичного життя для науковця є
визначенням політичної сфери, що є близьким до визначення
поняття політичного в широкому сенсі – одного з найбільш
проблемних аспектів політичної науки [4, с. 173–174]. Однак
аргументація А. Лузана щодо використання саме політичного
життя для визначення цієї сфери є слабкою: полісемантичність
слів є характерною не тільки для української мови, тому нема
ніяких перешкод для визначення політики в широкому і вузькому
сенсі, як політичної сфери і як публічного управління; ба більше,
слова в українській мові можуть переходити з однієї частини мови
в іншу, тому політичне може бути як прикметником, так і
іменником, що може зайняти місце політики в широкому сенсі.
Створення понятійно-категоріального апарату залежить не від
формальної логіки або ж від лексичної чи граматичної коректності –
хоча аналітичні філософи можуть з нами й не погодитися, – а від
традицій, конкретно-історичних обставин, ідеалу, що він
репрезентує, та засобів досягнення цього ідеалу: прикладом цілком
нелогічного поняття може бути політичний реалізм. Вочевидь,
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А. Лузан знаходиться в межах діалектико-матеріалістичної
парадигми, в якій політичне життя є усталеною категорією, проте
одразу виникає питання про доцільність використання цієї
категорії поза діалектичним матеріалізмом (або його рештками) в
політичній теорії.
По-четверте, політичне життя як політичну сферу можна
розглядати по-різному. Домінує визначення його як простої
сукупності політичних явищ, згідно з влучним зауваженням
А. Дємідова, як «своєрідної загальної «шапки»» для них [6]. Для
науковця, який досліджує окремий елемент політичного життя,
такий підхід до визначення категорії є зрозумілим, хоча і
некоректним, бо ж таким чином привносяться помилки в аналіз
системної складової політичної сфери; проте він посилює проблему, що ми її порушили в попередньому абзаці. Хоча
використання політичного життя для позначення політичної сфери
суспільного життя і може входити в його зміст, зосередження
виключно на цьому аспекті цієї категорії автоматично робить її
реліктом з часів становлення політичної науки в Україні. Таким
чином, ми мусимо роздивитися й інші її аспекти.
По-п’яте, одним з найбільш поширених, що зауважив ще
А. Лузан, є визначення цієї категорії через політичну діяльність [4,
с. 171–172]. Як ми писали вище, це цілком закономірно для
діалектичного матеріалізму, але необхідно зауважити, що зі
структурно-функціонального погляду політична діяльність є
головною причиною політичного життя, і таке бачення дає нам
можливість розглянути політичне життя під зовсім іншим кутом
зору. На цьому етапі пошуків ми можемо сказати, що політичне
життя формально можна визначати через будь-яку категорію, що
вважається дослідником за сутнісну: політичну діяльність,
політичні інтереси, ірраціональне в людині, дискурс або навіть
через божественну природу політичного, – найбільшою мірою це
залежить від самої особистості науковця та від конкретноісторичних обставин, суспільного ідеалу і засобів досягнення
цього ідеалу, що впливають на нього. Визначенням сутності
політичного в нашій інтерпретації ми займемося далі. Таким
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чином, політичне життя не тільки описує політичну сферу, але і
підкреслює зв’язок цієї сфери з її зовнішніми причинами.
По-шосте, варто детальніше розглянути інтерпретацію
політичного життя А. Борісєнковим, який найбільш ґрунтовно
його вивчав. Хоча він і виходить з ортодоксальних діалектикоматеріалістичних позицій, але синтезує їх зі західними науковими
здобутками, що надає його роботам евристичної цінності: дійсно,
хоча він і визначає політичне життя через політичну діяльність і
політичну владу, політичне життя для нього постає лише як одна з
трьох вищеозначених частин політичної сфери (взаємовідносини
поміж цими частинами, за термінологією науковця, є політичною
структурою); в усіх трьох упізнається англо-американське politics,
policy та polity [19, с. 3–4]. Щодо перших двох частин цієї трійці
зауважень бути не може: перше має на увазі динамічні та
конфліктні аспекти політичного, друге – публічне керування, але
третє позірно є новим елементом: під polity маються на увазі
інститути, а не культура. Проте дослідник тлумачить культуру
досить оригінально: її родовою характеристикою є правила гри,
що є родовою характеристикою й інститутів, – і ототожнює її з
інститутами в своїх працях [19, с. 3; 25, c. 43–44]. Політичне життя
для науковця є втіленням політичного розвитку політичного
організму, який відбувається циклічно (спіралеподібно), виникає
завдяки політичній діяльності та відбувається навколо політичної
влади [5, с. 818, 822–823]. Однак політичне життя не є тотожним
ані політичній діяльності, ані політичній владі; хоча воно і
зумовлює два другі елементи, воно їх у собі не містить [5, с. 822–
823]. Питання співвідношення політичного життя та політичного
впливу і політичної культури в А. Борісєнкова наразі виписано
слабше, проте, враховуючи, що політичне життя, з його погляду,
зумовлює політичний процес (який він визначає як політичний
вплив в динаміці), але не тотожне йому і не містить його, можна
сказати, що політичне життя співвідноситься з цими категоріями
так само, як політична діяльність та політична влада співвідносяться з самим політичним життям. Вузька інтерпретація
політичної сфери може викликати заперечення: наприклад, для
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науковця діяльність зі здобуття влади політичною не є, – але вони
виходять за межі цієї статті; водночас, вузьке тлумачення
політичного життя, насамперед його співвідношення з його
причинами та елементами політичної структури, допомагає
визначити його зміст краще, ніж формальну логічність або ж
просту сукупність політичних явищ [26]. Таким чином, ми можемо
взяти за основу цю модель структурно-функціонального співвідношення політичного життя з його причинами та іншими
елементами політичної структури й визначення політичного життя
через політичну діяльність та політичну владу, але ми маємо деякі
зауваження щодо змісту категорії, чого ми торкнемося далі.
По-сьоме, взяття моделі А. Борісєнкова за основу дозволяє
нам повернутися до питань пошуку англомовної категорії, яка є
найбільш відповідною політичному життю. Це не може бути
виключно political life – хоча у разі наголосу дослідником на
ірраціональних факторах у політичному житті (з актуальних
прикладів можна назвати використання критичної теорії в
політичній теорії) це словосполучення і можна залучати –
насамперед політичному життю відповідає politics. До того ж,
ніяких заперечень цьому немає і в А. Лузана, який у статті «Про
зміст поняття «політичне життя суспільства»» вказав саме politics
як англомовний відповідник політичному життю [4, с. 170].
Одначе, враховуючи довгу традицію суперечок щодо значення
politics в англомовному науковому дискурсі, потрібно бути
обережним із залученням цих джерел.
Таким чином, політичне життя – це головна причина, засади
політичної сфери суспільства, яка не є всією політичною сферою.
Цю категорію можна назвати інтерпретатором, або ж активним
рецептором факторів, що вони зумовлюють політичну сферу. Саме
цей зв’язок разом з її межовим розташуванням і є головними для
цієї категорії. Супроти інших політичних явищ у політичній сфері,
перифразуючи В. Соловйова, можна сказати, що політичне життя
не може бути логічною сумою політичних явищ, а повинне мати
якісно інший рівень [27, с. 671–672, 674–675]. Припускаємо, що на
високому рівні абстракції поміж політичним життям і політичною
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сферою суспільного життя істотної різниці може не бути, але її
необхідно мати на увазі в більш прикладних дослідженнях.
До цього заради зручності ми розглядали політичне життя
виключно зі структурно-функціонального боку. Однак тепер ми
маємо повернутися до наших зауважень: хоча люди східноєвропейської цивілізації можуть витлумачувати безпосередні
причини політичного життя з різних боків, та politics можна
назвати відповідником політичному життю в англійській мові. Ця
категорія, так само, як і інші, зумовлена культурно-історичними
обставинами, суспільним ідеалом та шляхом втілення цього
ідеалу. Таким чином, крім визначення місця категорії політичне
життя в структурі політичної теорії, ми маємо дати їй власну
інтерпретацію в сучасному середовищі.
Оскільки політичне життя є головною причиною політичної
сфери, цілком раціонально припустити, що і воно саме має свої
причини, тому ми можемо почати з пошуків у самій царині
причин: в інтелектуальній сфері, під якою ми розуміємо будь-які
символічні системи, від математики до мови. Політична сфера теж
є такою символічною системою. Однак засади будь-якої з цих
систем неможливо вивести зі самої системи, не спіткавши
нескінченного регресу, petitio principii або ж помилки в виразах
[28, с. 40]. Вочевидь, усі суспільні системи є відкритими, тому
причинний вплив на політичне життя існує з усіх боків, але
головний – онтологічний – вплив на нього не може походити від
інтелектуальної сфери. Як образно зазначив той самий В. Соловйов, чисте поняття є нічим [27, с. 682–685]. Можна спробувати
віднайти загальне інтелектуальне коріння в якісь частині
суспільства або якомусь суспільстві та розбудувати модель
реальності згідно з таким припущенням, але це буде тим самим
petitio principii, яке закінчиться або редукціонізмом, або ж
розподіленням людей на сорти, що, по-перше, є аморальним, а подруге, спростованим теорією і практикою XX ст. Таким чином,
політичне життя є причиною політичної сфери, але воно виникає
завдяки онтологічним засадам, а не причинам.
Крім цього, політичне життя можна визначити й через
ірраціональне в суспільстві, що це запропонував А. Дємідов [6].
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А. Борісєнков відкинув це визначення як таке, що неправильно
розуміє цю категорію, але з настільки безальтернатиним
запереченням ми погодитися не можемо, бо ж не є діалектичними
матеріалістами [29, с. 176]. Політичну сферу можна виводити й
через ірраціональне: можна згадати того ж Ж. Сореля [30].
А. Лузан вважає визначення політичного життя через традицію
філософії життя вузьким, але його аргумент не охоплює всього
визначення: як ми бачили, А. Дємідов використовував не тільки її
елементи, але й схилявся до синергетичної теорії [4; 6]. Таким
чином, формально така інтерпретація категорії є цілком валідною;
проте чи дійсно витлумачення порядку через хаос має справи з
хаосом? Ірраціональне, хаотичне, за визначенням не можна
пізнати, тому виведення будь-яких явищ з нього з необхідністю
приводить до скептицизму, який є неможливим: якщо ми не
можемо пізнати світ, тоді твердження про неможливість світопізнання суперечить само собі. Знаходження ж закономірностей в
хаосі, за визначенням, є дослідженням не хаосу, а або причиннонаслідкових, або телеологічних зв’язків, де хаос редукується до
енергії. Припускаємо, що є можливість телеологічної інтерпретації
навіть найбільш розвинених у сьогоднішній царині досліджень
«хаосу» синергетичних конструкцій, але ці взаємовідносини
виходять за межі цієї розвідки, хоча і заслуговують на окреме
дослідження. Ми цілком погоджуємося з важливістю наявності
самої енергії для розвитку, але не можемо ототожнити розвиток з
енергією, радше приймаючи аргумент С. Франка про те, що
«жодна сфера суспільного життя не твориться чистою силою
сліпих пристрастей і жадань: не голод та користь творять
економічний лад суспільства, а лише економічна потреба, що
оформлюється і стримується свідомістю обов’язку, аскетизмом
працелюбності й накопичення, довірою до ближніх і моральним
визнанням їх прав як співучасників загальної справи <…> Не
анархічний порив до свободи стверджує політичні права
особистості, а той дух свободи, який є оформленим моральним
почуттям гідності особистості та повагою до порядку та чужих
прав» [31, с. 102–103].
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Відкинувши інтелектуалізм і ірраціоналізм (в значенні хаосу),
ми залишилися лише з телеологією, що є цілком закономірним.
Будь-яке суспільство, а значить і окреме суспільне явище, є
телеологічним, хоча телос в кожному з них може бути різним:
експансія, свобода, розум і т. ін.; навіть заперечення цілі може
бути ціллю, що ми бачимо на прикладі цивілізацій Сходу, що
зазнали впливу буддизму, або ж сучасних західних суспільств.
Найбільш об’єктивним фактором у житті людства є суб’єктивність
кожної особистості, яка маніфестується насамперед у різному
характері їх цілей. Гуманітарні та соціальні науки відрізняються
від природничих і точних тим, що вони мають справу зі смислом –
тобто з ціллю. Навіть людська діяльність як свідомий процес
взаємодії суб’єкта з об’єктом не може існувати без цілі, тому
загалом ми визнаємо визначення суспільних явищ через діяльність. Цілеспрямованість є онтологічною засадою суспільства, але
не його причиною: вона створює саму можливість причиннонаслідкових зв’язків у ньому, – а значить, і є онтологічною
засадою його політичного життя. Питання інтерпретації характеру
суспільного телосу мають надзвичайно великий потенціал для
подальших досліджень, але виходять за межі цієї статті.
Таким чином, політичне життя – це пряма інтерпретація
онтологічних засад суспільства, що призводить до розгортання
його політичної сфери завдяки політичній діяльності та політичній
владі. Вона є першопричиною цієї сфери, але не тотожна з усім її
змістом.
Нам залишається лише розглянути внутрішній зміст політичного життя, який має бути узгоджений з попередніми знахідками.
Згідно з А. Борісєнковим, політичне життя є способом політичного
розвитку, який має три етапи: виникнення, існування і конфлікт,
які послідовно йдуть один за одним [5, с. 821]. Крім того,
політичне життя є засадою політичного впливу, і «в умовах
демократичного врядування» воно містить у собі політичні
відносини та політичну систему [5, 823]. В цілому ми погоджуємося з його інтерпретацією політичного розвитку, хоча і не
вважаємо його таким, що відбувається настільки швидко: через
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вузький погляд на політичну структуру науковець вважає, що на
кожних виборах (припускаємо, що лише на таких, що змінюють
керівництво) політичний організм, що існує, зникає і виникає нове
політичне життя, – з нашого погляду, політичним організмом є не
керівний апарат, а держава. В цьому разі дослідник послідовно
розмежовує політичну, державну та демократичну діяльності, але
таке розмежування є необґрунтованим: держава є конкретноісторичним типом політичної сфери, а демократія є конкретноісторичною характеристикою зв’язків політичної сфери з
навколишнім середовищем. Однак стадії політичного розвитку є
характеристиками зв’язку політичного життя з його онтологічними засадами, тому вони не можуть міститися в політичному
житті per se. Крім цього, ми цілком погоджуємося із тим, що
політичне життя містить у собі засади політичного впливу, але так
само воно має містити в собі й засади політичної культури,
згадування про що в А. Борісєнкова ми ще не бачили: припускаємо, що політичну культуру він ґрунтовно ще не досліджував, бо
ж цей зв’язок з необхідністю виходить з його інтерпретації
політичного життя. Щодо твердження науковця про політичні
відносини, політичну систему, політичний конфлікт та політичну
кризу, які містяться в політичному житті, ми не можемо
погодитися з його інтерпретацією [32, с. 26]. Політичні відносини –
це один з аспектів політичної діяльності, який входити в зміст
політичного життя не може, позаяк у нього не входить сама ця
діяльність. Будь-яке визначення політичної системи містить у собі
й інститути, а політичний процес прямо пов’язаний з політичною
системою, тобто вона з необхідністю мусить містити політичну
культуру та політичний вплив. Водночас, постає питання про те,
чи містить політична система і політичне життя, але оскільки ця
категорія є однією з найбільш широко вживаних у сучасному
політологічному мейнстрімі, воно заслуговує окремої наукової
праці. Політичний конфлікт та політична криза є типами
взаємовідносин політичного життя з іншими елементами політичної структури та його онтологічними засадами, так само, як і
політичний розвиток.
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Враховуючи розташування політичного життя, в його зміст
мають насамперед входити елементи, які є першопричинами всіх
трьох елементів політичної структури. Політичне життя створюється навколо політичного ідеалу як загальносуспільної цілі,
політична культура – навколо політичних ідей як засобів
досягнення ідеалу, політичний вплив – навколо політичних потреб
як результатів впливів конкретно-історичної реальності, що їх
ідеал має задовольнити, ergo зміст політичного життя становлять
політичний ідеал, політичні ідеї та політичні потреби. Під час
дослідження структури політичного життя необхідно розглядати
насамперед ці елементи і їх взаємовідношення, під час
дослідження політичного життя як цілісності необхідно розглядати насамперед взаємовідносини політичного життя з загальносуспільною ціллю, політичною культурою та політичним впливом.
Підсумовуючи, ми можемо сказати: по-перше, незважаючи на
позірне різнотлумачення, категорія «політичне життя» має інваріантну складову; по-друге, евристичну цінність має телеологічна
інтерпретація політичного життя як одночасної ланки з онтологічними засадами суспільства та першопричиною політичної сфери
суспільства і її засадничого елементу; по-третє, актуальним є
розгляд як елементів структури політичного життя, так і його
взаємовідносин з загальносуспільною ціллю та іншими елементами політичної структури. Крім цього, враховуючи центральний
характер категорії «політична система» для сучасного політологічного мейнстріму в Україні, існує потенціал у дослідженнях, що
концентруються на порівнянні місця політичного життя і
політичної системи в політичній сфері суспільства.
_________________________
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Валентин Бушанський*

ОБРАЗИ МАЙБУТНЬОГО НА ТЛІ ЗМІНИ ЕПОХ
У статті аналізуються базові уявлення про час і майбутнє.
Показано, що традиційне розрізнення міфологічного й історичного уявлень про час не враховує коґнітивний чинник. Згадані
уявлення про час розрізняються лише як культурні феномени. Таке
розрізнення є слушним. Однак така форма розрізнення ігнорує той
факт, що уявлення про час є проявом іманентних властивостей
мислення. Доведено, що уявлення про час доцільно трактувати як
трансцендентальні властивості свідомості. Таким чином, у будьякій культурі мають місце прояви як міфологічного, так й
історичного уявлення про час.
Проаналізовано базові концепти Постмодерну. Зокрема,
акцентовано увагу на антропологічних уявленнях. Показано, що
вони базуються на нефройдистській психології. Проаналізовано
такі базові концепти: «машина бажання», «тіло без органів»,
«номадний суб’єкт». Згадані концепти розкриваються як базові
для постмодерного розуміння трансформації людини та культури. Показано, що згадані концепти ведуть до радикальної
анігіляції образу людини. Представлена ситуація актуалізує
питання філософії, психології та політичної науки.
Ключові слова: Модерн, Постмодерн, час, образ майбутнього, образ людини.
Bushanskyy V. Images of the future against the backdrop of
changing eras. The article analyzes basic ideas about time and future.
It is shown that the traditional distinction between mythological and
historical notions of time does not take into account the cognitive
factor. The aforementioned notions of time differ only in cultural
phenomena. Such a distinction is correct. However, this form of
*
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distinction ignores the fact that the idea of time is a manifestation of the
immanent properties of thinking. It is proved that the concept of time is
expedient to be interpreted as transcendental properties of
consciousness. Thus, in any culture there are manifestations of both
mythological and historical conception of time.
Postmodern basic concepts are analyzed. In particular, the focus
is on anthropological ideas. They are shown to be based on neoFreudianism psychology. In particular, the following basic concepts
are analyzed: "desire machine", "body without organs", "nomadic
subject". These concepts are revealed as basic to a postmodern
understanding of human and cultural transformation. It is shown that
these concepts lead to a radical annihilation of the image of a person.
The presented situation actualizes the issues of philosophy of
psychology and political science.
Key words: Modern, Postmodern, time, image of the future, image
of man.
На відміну від процесів, які описуються механікою, соціокультурні та політичні події зумовлюються не тільки причинами, а
й цілями. Механіка розглядає фізичні процеси як своєрідний
більярд: рух тіла А спричиняє рух тіла Б. Рух тіла А – причина, рух
тіла Б – наслідок. Утім, треба визнати, що представлена спроба
проілюструвати механічний процес – не вельми вдала. Бо рух куль
на більярдному столі відбувається не сам по собі, а відповідно до
ігрових правил і, найголовніше, бажання гравців грати. Процеси ж
термодинаміки, як схильна вважати фізика, відбуваються самі по
собі, вони самі собі причина і самі собі наслідок. Природа досягла
балансу гравітаційних сил і в цій рухомій рівновазі, уподібнившись до дзиґи, з цілковитою байдужістю споглядає людську
метушню.
Відкриття законів термодинаміки, їх придатність для опису
найрізноманітніших феноменів, від руху галактик і планет до
пульсу в людському зап’ясткові, чіткість і переконливість їхніх
формулювань, зумовило виникнення механістичної парадигми. Як
показали дослідження, здійснені Томасом Куном, механістична
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парадигма вийшла за межі фізики і підкорила всі галузі знання.
Політичні дослідження, в яких акцентується увага на причиннонаслідкових зв’язках, і дотепер, значною мірою, відображають
механістичну парадигму.
Відмінність соціокультурної сфери та політики від механіки
полягає в тім, що людська діяльність детермінується не лише
причинами – певними подіями, котрі спонукають до дій у
відповідь, а й світоглядними чинниками, котрі лежать у царині
свідомості – потребами, домаганнями, цілями й образами майбутнього. Людська поведінка визначається не лише минулим –
досвідом, не лише теперішнім – ситуативними стимулами, котрі
докладно аналізує біхевіоризм, а й майбутнім – тим, що нібито, на
перший прискіпливий погляд, не існує, але, насправді, може бути
важливішим для людини, аніж усі реалії її сьогодення. Поготів,
образ майбутнього – уявлення, фантазія, навіть марення – може
бути для людини важливішим, аніж наявне буття. Людина здатна
нехтувати наявним в ім’я уявного. Здатна відкидати теперішність і
заперечувати її, приносити в жертву лише для того, аби втілити те,
що вона іменує мрією. Людська поведінка – прояв не лише
поштовхів із минулого, а й покликів із майбутнього.
Вплив уявленого майбутнього на поведінку особистості
найдокладніше розкривається в психологічному дискурсі. Оскільки особистість здатна прогнозувати наслідки власних дій, то
фактор майбутнього імпліцитно присутній у будь-яких психологічних дослідженнях. Утім, в останні десятиліття з’явилася низка
праць безпосередньо присвячених образу майбутнього. Зокрема, є
рація відзначити монографію Ксєнії Абульханової-Славської та
Тетяни Берєзіної [1], а також статтю Володимира Зінченка [2].
Автори досліджують прояви образу Я й особливостей життєдіяльності в контексті сприйняття часу – минулого, теперішнього та
майбутнього. Утім, безперечний пріоритет у цій галузі належить
українським науковцям – Євгену Головасі й Олександру Кроніку,
авторам монографії «Психологічний час особистості» [3]. Про
ступінь значущості їхнього дослідження свідчить уже той факт, що
саме згадані автори ввели поняття «психологічний час», розмежу182
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вавши його з часом фізичним, який відображають наші годинники
та календарі. Саме Головаха та Кронік запропонували методику
дослідження психологічного часу, ввівши параметри «резервуари
уявленого минулого, теперішнього та майбутнього». Дослідницька
традиція, започаткована Головахою та Кроніком, була продовжена
в царині соціальної психології. У дисертації Віталії Турбан психологічний час особистості був доповнений типологією
«соціального часу», у феноменології якого виокремлено «час
політичний» [4].
«Час» є онтологічними поняттям. Доводити значущість часу
для людської життєдіяльності не доводиться. Хрестоматійними
стали слова Сенеки про цінність часу. Але тільки починаючи з
праць Авґустина Блаженного час постає предметом онтологічного
дослідження й опосередковується в концепції сенсу історії. У
статті «Екзистенціальний підхід до концептуалізації часу» вже
розкрито низку онтологічних і суто психологічних підходів до
трактування соціально-політичного часу [5]. Наразі ж є рація
зосередитися на одному із проявів сприйняття часу – образах
майбутнього. У рамках цього дослідження акцентуватиметься
увага не лише на відтінках поняття «час», а й на соціокультурних
трансформаціях, зокрема, особливостях ситуації Постмодерну. У
розкритті останнього аспекту продовжуватиметься дослідницька
традиція, започаткована працями Володимира Горбатенка [6] й
Олексія Шевченка [7], в яких аналізуються політико-філософські
концепти Постмодерну.
Уявлення про час як про лінійний рух, спрямований до точки
кінця історії, спершу з’явилося на кінчику пера Авґустина Блаженного, а вже далі набуло якості метанаративу, проникнувши до
наукового дискурсу та буденних суджень. Авґустинове уявлення
про час стало нормативним і тому не вирізняється нами в процесі
рефлексії; це поняття – своєрідний нуль, точка відліку, яка сама не
вимірюється. Наше уявлення про час подібне до «білого шуму» –
відлуння Великого Вибуху, який розноситься Всесвітом, але ми не
чуємо його, оскільки він є константою нашого середовища. І
тільки надчутливі прилади здатні вирізнити цей «білий шум».
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Навіть ознайомлюючись із працями авторів, котрі не поділяли
Авґустинову концепцію часу, ми не завжди завважуємо світоглядні відмінності, бо екстраполюємо свої уявлення на предмет
рецепції.
Отже, є рація запропонувати типологію образів майбутнього,
провівши розрізнення за критерієм «концептуалізація часу». Є два
типи сприйняття часу: перший – міфологічний час, тобто час
циклічний; другий – лінійний, тобто векторний час. І тут потрібно
одразу наголосити: представлене розрізнення концепцій часу
запропоноване в працях Алєксєя Лосєва і, загалом, не оспорюється
науковцями. Однак, як далі буде показано, це розрізнення є
неточним, бо історичне сприйняття часу (образ прямої лінії)
включає прихований міфологічний концепт часу (образ кола).
«Історичний час» і сам є історичним феноменом, у тім сенсі, що
він повною мірою релевантний для позитивістського уявлення про
суспільство та культуру. Наступний аспект, на якому варто
наголосити, полягає у тім, що навіть умовне розрізнення «міфологічного» й «історичного» часу геть втрачає актуальність у
ситуації Постмодерну. Постмодерн базується на принципово
відмінних уявленнях про людину та винятково своєрідних
соціокультурних механізмах. Ситуація Постмодерну відкидає не
лише міфологічне й історичне уявлення про час, а, фактично, і
концепт часу як такий – час зникає. Звісно, представлена ситуація –
це тенденція, але вона вже є цілком вираженою.
Міфологічні концепти майбутнього
Міфологічна концепція часу повною мірою представлена в
працях Платона й Арістотеля. Показово, що ані Платон, ані
Арістотель не досліджують поняття «часу». Уявлення про час в
аналітичний спосіб вичленовується із їхніх політичних текстів.
Оскільки сприйняття часу мимовільне, то воно є базовим для всіх
політико-філософських умовиводів. Політична філософія Платона
й Арістотеля логічно випливає із їхнього сприйняття часу.
Виняткова цінність праць Платона для політичної науки
полягає в тім, що в них розкрита послідовна зміна форм правління,
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перехід від «правильних» до «неправильних» форм. Як відомо, за
Платоном, на зміну монархії завжди приходить тиранія, на зміну
тиранії – аристократія, за нею – олігархія і т. д. – нескінчений
політичний цикл. Цей рух колом не має мети. Він подібний до
зміни пір року: зима, весна, літо.., знову зима, знову весна. І дуже
важко відповісти на запитання: «Что происходит на свете?». Бо
відповідь так само безглузда, як і питання. І тільки поетична
екзальтація надає природному циклу бодай-якогось сенсу. Та ж
таки поетична екзальтація здатна надати шарму монархії чи
тиранії, зобразивши «осінь патріарха». Час Платона міфологічний.
Це час не діяльності, а перетікання. Це час Кеплера і Ґабріеля
Маркеса. Річ у тім, що міфологічне сприйняття часу не є суто
архаїчним, як вважав Алєксєй Лосєв [8]. Міф, як доводять Курт
Гюбнер [9] і Юрій Шайгородський [10], завжди актуальний. І
міфологічний, і векторний час – органічні форми нашого
сприйняття. Ці дві форми сприйняття часу – наші іманентні
здатності [11]. Іммануїл Кант довів, що сприйняття геометричних
аксіом не залежить від досвіду, а зумовлюється апріорними
здатностями свідомості. Так само – апріорні за своїм єством –
уявлення про міфологічних і векторний час.
Якщо час – це лише природний цикл, а людина – частина
природи, то завдання людини не протистояти природі, не
повставати проти Всесвіту, а органічно вписатись у природний
колообіг. Цей силогізм і є сутнісною передумовою платонівської
утопії, представленої в працях «Держава» та «Закони». Природа,
попри мінливість, є незмінною. Світ соціальний, звісно, також
мінливий. Але сутнісно, за своєю структурою, він має бути так
само цілісним і незмінним, як і Всесвіт. І тому Платон створює
модель ідеального суспільно-політичного устрою. І лише згодом,
по століттях, платонівський образ ідеального суспільно-політичного устрою був названий «утопією». Для Платона ж і його
послідовників представлена в «Державі» та «Законах» ідеальна
модель не містила нічого нездійсненного. Це було не марення, не
поетика, а політична геометрія. Так, занадто складна для
пересічного розуму, занадто важка для непросвітленої свідомості,
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котра не спроможна свої воління узгоджувати із загальним благом.
Але закон має орієнтуватися не на примхи, а на доцільність. І як
природа здатна втихомирювати свої буревії та водяні вири, так
само і свідомість, тренуючи волю і керуючись Ідеями, має
опановувати свої ірраціональні пристрасті.
Арістотель вніс значні корективи в концепцію ідеального
суспільно-політичного устрою. Вочевидь, на те були особисті
причини. Але це тільки здогад. Арістотель поставив питання: а чи
можна уникнути «неправильних» форм правління? Так, ми не
спроможні запобігти природній негоді. Але політика – справа рук
людських. То чи існує спосіб, в який можна було б нейтралізувати
«неправильні» форми правління, втішаючись лише «правильними»? Відтак Арістотель розробив політію – «універсальну
форму правління», котра являє собою поєднання трьох «правильних» форм: монархії, аристократії та демократії. Не важко
помітити, що нині саме ця форма правління використовується в
усіх демократичних країнах.
Арістотель не вийшов за межі циклічного уявлення про час.
Він лише підкорив циклічний рух влади, створивши своєрідний
реактор із замкнутим циклом. Політичний простір, який, за
Платоном, розростався і охоплював усе суспільство, спричиняючи
нескінченні деградації влади та революційні потрясіння, був
закупорений Арістотелем до замкнутої системи, яка, розкручуючись внутрішніми конфліктами, могла обертатися вічно.
Політична наука пишається прозрінням Арітостеля, котрий
створив політичну модель, яка повною мірою реалізувалася з
настанням Нового часу. Утім, звернімо увагу на цікаву деталь –
концепцію «кінця історії», висловлену Френсісом Фукуямою.
Звернімо увагу й на те, що Фукуяма прямо вказує: витоки його
концепції – філософія Алєксандра Кожевнікова (більш відомого у
Франції на ім’я Александр Кожев). Кожевніков – неогеґельянець.
Екстраполюючи концепцію Геґеля про становлення Світового
Духу на політичні процеси, Кожевніков висловив тезу: демократія
з її поділом гілок влади, громадянським суспільством, правами та
свободами людини – це і є втілення Абсолютного Духу. Дійшовши
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такого приголомшливого висновку, Кожевніков уже не зміг
написати жодного рядка. А навіщо? Він збагнув сенс історії. І цей
сенс утілюється на його очах. Так, є певні дефекти, але все
минеться. У Кожевнікова та Фукуями історія завершилася:
людство переживає пологи свого золотого віку. Час спинився.
Тобто, він уже не біжить по прямій, сягаючи нових і нових
відкриттів людського духу. Тепер він біжить по колу: від виборів
до виборів. Політика і філософія – це вже не предмети, які гідні
уваги. Єдине, що залишається людині – це естетика та приватне
життя: від кінопрем’єри до кінопрем’єри, від одного покоління
кіноманів – до наступного. І так нескінченно. Є підстави гадати,
що Карл Маркс – послідовний неогеґельянець – схвалив би концепцію Кожевнікова–Фукуями і цілком радо прийняв би нову
екзистенціальну ситуацію. А чом би й не радіти? Адже постає світ,
мов зі сновидіння персонажа «Москва – 1984» Владіміра Войновича: дівчата в білих тенісних спідничках плавно рухаються
ескалаторами, а обабіч – білі возики з «Ескімо». Але не покидає
мене й думка, що Фрідріх Геґель назвав би всю цю нескінченність
у білих барвах – безглуздою нескінченністю.
Карл Поппер цілком переконливо показав, що всі тоталітарні
вчення мають свої витоки у політичній філософії Платона. Однак
поза увагою «Відкритого суспільства та його ворогів» залишився
фактор часу. Концепт часу з’являється тільки в праці «Злиденність
історицизму», де Поппер прямо наголошує: конструювання образу
майбутнього – це тоталітарний наратив, який неминуче обертається тоталітарними практиками; відкрите ж суспільство
передбачає відкрите майбутнє. Є всі підстави погодитись із Поппером. Однак дуже важко уникнути питання: як бути з
коґнітивною здатністю – передумовою образу майбутнього? Якщо
демократія табуює образ майбутнього, то її засадничою практикою
має стати лоботомія. (Про користь хірургічного втручання для
психічного здоров’я – див. «Ми» Євґєнія Замятіна.)
«Злиденність історицизму» підводить до цікавого спостереження: табуювання образу майбутнього в демократичних
суспільствах є проявом тривоги щодо майбутнього. Бо тільки тема,
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яка викликає емоційну дисфорію, піддається табу. Концепти ж
майбутнього, зокрема і тоталітарні, а всі вони, включаючи теорію
Платона, марксизм і нацизм, створені в демократичних суспільствах, – це спроби вольовим зусиллям подолати тривогу, яка
йде від погляду в завтрашній день. Тоталітаризм – це реакція на
демократію, яка стоїть перед викликом майбутнього. Якщо ж
демократія неспроможна дивитись у майбутнє, то їй залишається
тільки одне – озиратися.
Конструювання тоталітарної ідеології і створення тоталітарного режиму неможливі без утвердження міфологічної концепції
часу. Звернувшись до ідеології нацизму, до снаги завважити
важливість концепту «великого повернення». Я залапкував ці
слова, бо вони асоціюються у мене з осяянням, яке пережив
Фрідріх Ніцше, стоячи над альпійською кручею. Але ідеологи
нацизму надихалися не Ніцше (хоча й вдавали ніцшеанців). Вони
надихалися текстами набагато простішими для сприйняття –
езотеричними «манускриптами» про панування «нордичної раси».
Свастика є символом вічного колообігу, великого повернення.
Ідеальний світ, яким правили богоподібні люди, заплямувався
скверною і став таким, яким ми його бачимо: не вельми приємне
видовище. Нацизм ставив своїм завданням повернути світ до його
первинної чистоти. Щодо цього Зіґмунд Фройд сказав би, що
маніакальний синдром німецької домогосподарки був піднесений
до рівня ідеології та геополітичної доктрини.
На відміну від нацизму, який був відверто акцентований на
міфології, комуністичний проект – феномен складніший. Комунізм
містить позитивістський складник, але й одночасно складник
міфологічний. Позитивізм постає засобом, міф – метою. І позитивістське, і міфологічне мислення – це спадок філософії Карла
Маркса. Позитивізм відображається в марксистському економізмі,
базованому на теорії трудової вартості. Міф, у свою чергу,
проникає до Марксового вчення через ідеї еллінських натурфілософів і філософію Геґеля. Саме в Геґеля епічна непорушність
Абсолютного Духу постає метою відображеного в історії
становлення понять. Царство ж Абсолютного Духу так само має
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відобразитись у політичній дійсності. Тож, якою має бути ця
дійсність? Маркс разом із Енгельсом пишуть про це в «Маніфесті
Комуністичної партії». Автори конструюють міф про первинний
стан комуністичного співжиття і велику петлю історії, котра має
привести людство до тієї ж таки точки – комунізму, але, звісно, на
іншому технічному та культурному рівні розвитку. Комуністичні
ідеологи ведуть людство колом – достеменний уроборос, знак
неперервності колообігу часу. Більшовизм зберіг марксистський
дуалізм, використавши образ комунізму як ідеологічний конструкт – поетичний образ інфантильного супокою.
Таким чином, ми маємо нерозривну зв’язку понять: міфологічне сприйняття часу – тоталітарний образ майбутнього. До цієї
діади варто додати й третій складник – стоїчна етика. Сенека і
Марк Аврелій – два імені, зі звучністю яких можуть зрівнятися
лише імена з шекспірівських п’єс. Що кажуть нам Сенека та Марк
Аврелій про сенс історії? Нічого не кажуть. Вони відверто
зізнаються, що сенс історії незбагненний. Що воля Всесвіту –
незбагненна. Що ми – лише пси на прив’язі у зірок. Наш обв’язок
не гавкати в небо, а слухняно бігти за возом історії. До постання
кальвінізму та кантіанської етики жодне інше вчення так жорстко
не акцентувало увагу на понятті «обов’язок». Але тільки стоїцизм
настільки грубо обрубував усі порухи до оптимізму. Поряд з
іменами Сенеки та Марка Аврелія можна поставити тільки одне
ім’я – Альбер Камю: ми живемо в найпаскуднішому зі світів, але
жити треба.
Я не бачу відображення стоїцизму в тоталітарних практиках. З
формального погляду, такий взаємозв’язок мав би бути. Адже і
стоїцизм, і тоталітарні ідеології базуються на єдиній основі –
міфологічному уявленні про час і природу. Але погляд на
нацистське та комуністичне суспільства не дає підстав вважати
стоїцизм домінантною етикою. Річ, мабуть, у тім, що тоталітаризм
призводить до тотального розбещення свідомості. А етика – справа
вільних людей.
Стоїцизм міг виникнути тільки в античній культурі, з її
концепцією природи, політеїзмом і уявленням про людину.
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Показова деталь – легенда про спалення пророчих книг Сивілли.
Мойри невпинно прядуть нитки часу. І навіть боги неспроможні
змінити хід подій. Майбутнє визначене. Але знати його – це тягар,
непосильний для людини. І тому пророчі слова Сивілли мають
обернутися на попіл.
Рим дивиться не в майбутнє. Рим звернений у минуле. Він
споглядає славні діяння пращурів – етико-естетичний і виховний
конструкт, котрий пронизує всю римську культуру. І навіть
історія, яка для нас є науковою дисципліною, в Елладі та Римі –
літературний жанр, покликаний виховувати громадянські чесноти.
Римляни, не знаєте як діяти?! Дійте так, як діяли б ваші славні
предки! Це є типова заповідь із римської політичної риторики. Рим
закритий від споглядання майбутнього. Але він закритий і від
аналітики минулого. Історія піддається тотальній етико-естетичній
ревізії й канонізується у високих образах. Завдяки цьому римська
історія повсякчас згортається, мов сувої праць Тіта Лівія та
Плутарха. Рим не аналізує, Рим не рефлексує. Рим не розщеплює
природу, людину й історію. Рим – це достеменний театр, де в
пошані лише високий жанр.
Авґустин Блаженний – дуалізм міфології й історицизму
Усе змінила одна людина – Авґустин Блаженний. Наодинці з
собою Марк Аврелій завжди залишається собою – цілісною
особистістю, воїном і громадянином. Аврелій Авґустин, залишаючись наодинці зі собою, – розпадається на міріаду хворобливих
спогадів. Навіть такий іронічний розум, як Бертран Рассел, бере за
вихідну тезу своїх міркувань традиційне судження, за яким
Авґустинова «Сповідь» – це богословський трактат, покликаний
довести актуальність поняття «первородний гріх» [12, с. 313–314].
Приклад доведення богословських понять – ми бачимо в Тертулліана: та ж таки язичницька концепція Природи, плюс цитати зі
Святого Письма, плюс формальна логіка. А в глухому куті
силогізмів – риторичний пасаж про те, що йдеться, загалом, не про
справи земні, а небесні. Звідси й афоризм: абсурдно, тож вірую!
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Авґустинова «Сповідь» не вкладається в філософсько-богословський канон. Вона в геть іншому каноні – це марення.
Жахнувшись своєму життю, Авґустин сповідається перед самим
собою і Тим, кого він називає Отцем Небесним. Марення – це
неперервне коло образів, тем, думок. Марення – це мова, акцентована травмою. Це мовлення про що завгодно, але з одним і тим
самим травматичним акцентом. Марення – це завжди звернення до
минулого. І тому книга називається «Сповідь». Авґустин шукає
власну травму – те, що він називає «гріхом». Але віднайти травму,
котра вже стала частиною особистості, неможливо. І тому
Авґустин вдається до раціоналізації: я завжди був такий, я завжди
був гріховний, я такий народився. Він не засуджує себе, він
виправдовує себе, він пишається собою. Завдяки цій раціоналізації
він набуває можливості не торкатися травми, а лише
насолоджуватися болем. Згорнувши своє життя, вкривши травму
жорстким струпом, Авґустин не помічає її і не називає. І лише
щоденникові записи – проблиски з потоку життя – розривають
кокон рефлексії, й Авґустин проговорюється, дає нам підказки –
знак тієї точки-події, яка й спричинила травматичне преживання,
наклавши відбиток на його особистість і змусивши говорити.
Саме рефлексія особливостей власної мови підводить
Авґустина до приголомшливого висновку: часу немає. Те, що ми
називаємо минулим, теперішнім і майбутнім – лише властивості
свідомості – спогад, сприйняття й уява. І це ще одна раціоналізація: немає минулого – тієї помилки, якої я припустився;
немає й майбутнього, бо вже нічого не зміниш; є тільки
теперішність – вузол спогадів і фантазмів.
Рефлексія підводить Авґустина до двох концепцій: богословської – обґрунтування онтологічної гріховності, та
гносеологічної – апріорність часу. Вивести зі «Сповіді» філософію
історії, представлену в праці «Про Місто Боже», – на перший
погляд, неможливо. Однак тексти писала одна й та сама людина.
Між книгами є принципова відмінність: «Сповідь» – це звернення
до себе, а «Місто Боже» – до інших. «Місто Боже» – полемічний
трактат; і в цій якості – відповідає канонам жанру.
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Вважається, що саме з «Міста Божого» розпочинається
філософія історії. Поготів, Бертран Рассел показує, що будь-яка
філософія історії створена в рамках християнської культури, а
марксизм – не виняток, за своїми структурними характеристиками
зводиться до «Міста Божого». Нацистське ж уявлення про історію,
як вважає Рассел, до снаги зіставити з ветхозавітними ідеями
Маккавеїв [12, с. 312]. Ці міркування Рассела можуть видатися
парадоксальними. Але їх не можливо списати на особливий
англійський гумор.
А тепер – до суті Авґустинової концепції. Авґустин пише про
історію не як про тривалий процес становлення двох наддержав.
Інтерпретувати Авґустина в непритаманних йому поняттях –
велика помилка. Як відзначає Ханна Арендт, Авґустин мовить про
два суспільства – міркує в поняттях суто римської політичної
культури [13]. Бо Рим – це не держава. І, в останню чергу –
географічна точка. За потреби, Рим може існувати й де-інде, навіть
за межами Апеннін. Рим – це народ Риму. Це – енейці, які
покинули розорену Трою. Рим там, де його народ. Саме про це і
пише Авґустин. У фокусі його уваги не політичні інститути, а
народ – спільнота людей, яким притаманні певні чесноти.
«Сповідь» – це рефлексія. «Місто Боже» – це сублімація в
поняттях римської політичної культури. «Місто Боже» – це про
Іншого. «Сповідь» і «Місто Боже» об’єднує тема, якій не судилося
розкритися під однією обкладинкою.
Починаючи з Авґустина, в центрі конструювання образу
майбутнього – людина. З Авґустинової рефлексії починається
пошук образу нової людини та нової спільноти. Авґустин виносить
цю спільноту нових людей у далеке майбутнє. Вочевидь, були в
нього на те підстави.
Тему нової людини ми бачимо і в марксизмі, і в нацизмі. Хоча
нацизм, радше, мовить про нову стару людину – воскрешає
ветхого Адама. Від теми майбутнього відрікається будь-яка
політична філософія, яка уникає прогностичної антропології. Цієї
теми немає ані в Гоббса, ані в Локка, ані в Канта. Людина для них –
певна константа. Їх хвилює не майбутнє, а теперішність, а ще
питання: як сховати від дітей сірники?
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Жак Лакан – психологічний базис філософії Постмодерну
Людська константа була поставлена під сумнів Зіґмундом
Фройдом. Тема розщепленості людини, її загубленості та неприкаяності в повен голос зазвучала на схилку Модерну і стала
центральною для постмодерної філософії. Утім, лише лаканівський психоаналіз зумовив справжній вибух нових концепцій
людини та майбутнього. І тут мають бути названі імена Жана
Бодрійяра, Жіля Дельоза та Фелікса Ґваттарі.
На мою думку, теорія Жака Лакана має бути віднесена до
соціального неофройдизму. Хоча сам Лакан оспорював би такий
досвід типологізації. Оцінюючи лаканівську теорію, я розходжуся
і з більшістю критиків, котрі, слідом за самим Лаканом, називають
ключовими наступні три сув’язні поняття: «уявлене», «символічне», «реальне». На моє ж переконання, ключовим у
лаканівській теорії є поняття «бажання». Саме це поняття
прокладає нездоланний бар’єр між лаканіанством і фройдизмом.
Поняття «лібідо» є центральним у теорії Фройда. Людське тіло
генерує лібідо. Це – базис фройдизму. Що робить Лакан? Він
вводить поняття «бажання». Бажання генерується не тілом.
Бажання генерується суспільством. Ті самі емоції та міркування,
які людина вважає власними бажаннями, – насправді, за Лаканом,
лише відображення соціально сконструйованих бажань і відповідь
на соціальні спокуси. Таким чином, три згадані поняття –
«уявлене», «символічне» та «реальне» – це лише психосоціальні
форми буття «бажання». Лакан здійснив справжній переворот. Він
поставив на місце Фройдового поняття «лібідо» нове поняття –
«бажання», але виніс його за межі людського єства в соціальний
простір. Він здійснив трансценденцію бажання. І всі ті почуття, з
якими більшість людей пов’язує сенс свого життя – радість,
задоволення, насолода, любов тощо, – виявилися винесеними за
рамки психічних процесів. Вони вже не належні людині, не
контролюються і не генеруються людиною. Генератором стає
тільки суспільство і його машина з виробництва бажань.
Найбільше дискусій точиться щодо змісту поняття «реальне».
До цієї ситуації прислужився сам Жак Лакан, який, відповідно до
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французької інтелектуальної традиції, не обтяжував читачів
точними дефініціями. Показовий приклад – невизначеність
поняття «деконструкція» у Жака Дерріда. Насправді ж, на мою
думку, «реальне» не є, власне, поняттям. Це наративний
конструкт, який має існувати щодо поняття «символічне». Не
логіка дослідження, а логіка мови підводить Лакана до введення
поняття «реальне». Бо що є реальне? Реальне – це завжди травма.
Реальним, тобто таким, що не інтегрується психікою, а це завжди
травма, може бути і тілесний досвід, і подія, і зустріч з Іншим.
Отже, поняття «травма» повною мірою покриває всі ті трактування
«реального», які ми знаходимо в Лакана. Утім, питання: навіщо
поняття «реальне» і чому не можна обмежитися лише поняттям
«травма»? Відповідь очевидна: поняття «травма» не вписується в
наративну структуру, а поняття «реальне» – надає їй елегантності.
Лаканівська гра з поняттям «реальне» – бездоганний приклад
конструювання «бажання».
Разом із тим, пішовши за мовою, Лакан відкриває карколомний простір для інтерпретацій. Лакан поставив знак рівності
між «травмою» та «реальним». А звідси й очевидні тотожності:
травма – це реальне, а реальне – це завжди травма. Людина, таким
чином, опиняється у двох екзистенціальних просторах –
символічному, з його симулякрами та симуляціями, за Бодрійяром,
і реальному, який тотожний травматичному. Усе життя людини
перетворюється на блукання між двома соснами – між
символічним і травмою. Річ лише в тім, що простір символічного –
комфортний. Це простір, до якого людина бездоганно вписується в
процесі особистісного становлення та соціалізації. Простір
реального, натомість, – травматичний. Це збої в матриці символічного. Це феномени, не інтегровані психікою. Утім, нюанс:
символічне не належне людині, оскільки вона не його творець, а
лише споживач; реальне ж, попри його неінтегрованість, – це
завжди індивідуальний, суто особистісний феномен. Разом із тим,
як ми пам’ятаємо, між реальним і травмою стоїть знак рівності.
Такими чином, усе, що по-справжньому може бути належним
людині, є її особистісним і навіть інтимним, – це травма. У новій
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культурі людина немає нічого свого, крім травми. А звідси і
додатковий висновок: прояв людської індивідуальності в новій
культурі – невроз.
Із лаканівської психології були зроблені два фундаментальні
висновки. Перший висновок – антропологічний: людина постала
порожньою. Вилучення бажання зі структури людської психіки
відкрило в ній зяючу пустоту. Другий висновок – соціальнополітичний: влада втратила чоловіче єство і набула жіночої
подоби. Влада, відзначає Бодрійяр [14], уже не «наглядає» і не
«карає», як це докладно описував Мішель Фуко, влада – спокушає,
створює бажання, яке й заповнює людську порожнечу.
Останній висновок підводить до принципового перегляду
уявлень про політику та державу. Політика – це вже не насилля і
не переконування, як писала Ханна Арендт. Держава – не
монополія на насилля, як стверджує правознавство. Політика
зміщується зі сфери брутальності – фізичної й інтелектуальної – до
сфери естетики. І, як мені вже доводилось писати, домінантою
політики стає – принадження [11].
Жіль Дельоз і Фелікс Ґваттарі –
погляд у майбутнє, який мусить спокушати
Найрадикальніші антропологічні висновки із лаканівської
психології роблять Жіль Дельоз і Фелікс Ґваттарі. Вони створюють
три концепти, які описують людину в ситуації Постмодерну:
«машина бажання», «тіло без органів» і «номадний суб’єкт» (або
«ризома»). Пропонують і метод аналізу людини в ситуації Постмодерну – шизоаналіз. Бо тільки шозоїдність психіки є найоптимальнішою формою її адаптації до соціальної ситуації. Шизоїд –
не хворий, шизоїд – здоровий. Психіка шизоїда горизонтальна, на
відміну від психіки модерної людини. Це модерний суб’єкт
вертикально розщеплений на три структурні частини – ід, еґо і
супер-еґо. Людина Модерну – підпільна людина. Вона повсякчас
ховає порухи власної свідомості. Їй бракує спонтанності та
відкритості. Їй бракує щирості та усміхненості. Вона страждає. І
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лише потайки, мов скупий лицар, насолоджується скарбами
власного підсвідомого, спускаючись до темних підвалів психіки:
картина варта смутку невимовного. Інша річ – шизоїд. Він чує
найтихіший шепіт власного єства. Він чує хор – вселенський хор
машини бажання. Він – Герберт фон Караян сучасної епохи –
людина з бездоганним слухом: і партія першої скрипки, і основна
тема симфонії, і зітхання духових – ніщо не проходить повз слух
шизоїда. І варто уваги: шизоїд – суб’єкт, в якого мінімальний зазор
між порухом свідомості та дією. Шизоїд – ідеальна машина
бажання.
Ставлячи питання про актуальність шизоаналізу, Дельоз і
Ґваттарі піддають жорсткій критиці ортодоксальний психоаналіз.
Ця критика продовжується за посередництва концепту «людина
без органів». Як ми пам’ятаємо, у Фройда лібідо генерується
тілом. Зміна соціальної ситуації має відобразитися в тілесних
трансформаціях. Людина – занадто архаїчне творіння. Забагато
атавізмів. Забагато суто тваринного. Людина має йти в ногу із
часом, легко й невимушено відкидаючи все те, що споріднює її зі
світом еволюції. Людина недосконала. Що є досконалого, скажімо,
в пенісі, котрий, як доводить підчас своїх семінарів Жак Лакан,
створює стільки травматичних переживань? Едіпів комплекс і
комплекс кастрації – вимушені визнати Дельоз і Ґваттарі – це
психологічні деструкції, котрі руйнують чоловічі та жіночі долі.
Так, визнають дослідники, Фройд мав рацію, типологізуючи
невротичні стани. Але метод психоаналізу неспроможний сутнісно
вирішити проблему. Революційне вирішення проблеми – тіло без
органів, яке знімає питання і про Едіпів комплекс, і про комплекс
кастрації.
Тілесні трансформації виводять людину із деструктивного
трикутника сім’ї: батько, матір, дитина. Людина набуває
достеменної свободи й уподібнюється ризомі, яка слідує за вітром
машини бажання. Номадний суб’єкт розриває всі нав’язані йому
зв’язки. Тваринний голос крові та ксенофобський голос нації вже
нічого не варті для номадного суб’єкта. Номадний суб’єкт
відмовляється від сімейного «мікрофашизму» та «фашизму»
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соціального. Тоталітаризм – найбільше зло. Але викорінення його
можливе лише на ґрунті антропології. Постмодерн – це свобода!
Читаючи Жіля Дельоза та Фелікса Ґваттарі, я, особисто,
захоплююсь їхнім оптимізмом і вірою у світле майбуття людства.
Їхні концепти можуть видатися занадто фантастичними. Але
сміливий погляд завжди здається фантастичним. Дельоз і Ґваттарі,
мов геометри. Вони споглядають рисунок сучасності і лише
сполучають точки, і продовжують промені в тих площинах, які
вже існують. І нині, кожному із нас, до снаги, придивившись до
соціальних тенденцій, переконатись у правоті Жіля Дельоза та
Фелікса Ґваттарі.
Жан Бодрійяр – латентний модерніст
Жан Бодрійяр – культова фігура французької культури зламу
століть. І це велике непорозуміння. Бодрійяр – не постмодерніст.
Він – найлютіший критик Постмодерну. Він носить шати
постмодерністської мови тільки для того, щоб натякати на свою
тугу за модерною епохою. Бодрійяр – латентний модерніст. І цим
він небезпечний у нашій постмодерній ситуації. Вважати
Бодрійяра постмодерністом і вводити його в канон пророків нової
епохи – велика помилка. Ненависть Бодрійяра, лють його слів,
його голосіння на цвинтарі віджилої епохи можуть спричинити
рецидиви Модерну. Бодрійяр підриває волю до творення нового
чудового світу.
Показовий приклад двоїстості його позиції – критика Мішеля
Фуко. Жан Бодрійяр уважно читав Фуко. Бодрійяр цінував Фуко,
але написав есе «Забути Фуко». Назва не повинна вводити в
оману. За позірною критикою концепції влади, представленої у
Фуко, приховується геть інша суть – констатація смерті будь-якої
влади в сучасну добу, її перетворення на стриптиз – спокусливу
гру політичної машини з виробництва бажання.
Фуко дослідив тотальність влади, яка розповзається з
міністерства юстиції, потрапляючи в найменші шпарини між
людськими думками та почуттями. У Фуко влада постає мета197
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поняттям у майже геґельянському сенсі. Якщо ж влада –
метапоняття, то будь-яка революція – нонсенс, то будь-яка свобода –
лише маска влади. Але ця епоха вже в минулому. Бодрійяр з суто
постмодерністських позицій критикує Фуко за приховану
легітимацію влади. Але він відмовляє в праві на життя і новій
владі – машині з виробництва бажань. І це є нездоланний дуалізм,
який не проходить повз увагу самого критика. Бодрійяр у розпачі.
Він хоче забути Фуко. Ні, не Фуко. Він хоче забути власні думки –
те, що він зрозумів, читаючи Фуко, і що прослизнуло повз увагу
більшості читачів. Але забути неможливо. Єдиний вихід – аналіз і
нові висновки, на які не спромігся Фуко.
Є тільки одна проблема: критика – прояв панлогізму.
Бодрійяр – філософ. Він назавжди скований владою логіки. А
логічно спростовувати владу логіки – не вельми перспективне
заняття, тим більше, коли це твоя логіка. Бодрійяр – мученик
Постмодерну. Він ніби прийняв його всім серцем. Але розумом
своїм залишився в минулій епосі. Тій модерній добі, коли
концепти ще чогось варті були. Я – філософ, каже Бодрійяр підчас
однієї із прес-конференцій. Моя професія – створювати концепти.
Аудиторія аплодує. Але подумки запитує: навіщо? Людині
Постмодерну не дуже пасує слово «концепт». Бодрійяр оспівував
тих, котрі позбавлені музикального слуху. Писав про тих, котрі не
здатні розпізнати себе в його словах. Він подібний до сценариста,
ім’я котрого ніколи не буде прочитане в титрах.
Творчість Жана Бодрійяра цікава тим, що в ній дуже талановита філософія в абсолютно достеменному сенсі постає
служкою політики. Я, звісно, не кажу про замовленість текстів
Бодрійяра. Бо, щоб замовити Бодрійяру певний концепт, – треба
мати розум більший, аніж у Бодрійяра. А припустити існування
такого розуму – означає вдатися до занадто сміливої гіпотези. Річ в
іншому. Річ у тім, що сам Бодрійяр підвів себе до певного етикоестетичного світогляду, керуючись установками, котрі не піддавав
рефлексії. Звідси і пристрасність його письма, звідси і його
революційний запал. Бодрійяр зачарований мовою Постмодерну.
Бодрійяр сіє вітер і заклинає бурю. Він аналізує ситуацію
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Постмодерну і створює концепти – жорстку пародію й жовчний
сарказм. Але ситуація, яка й сама є пародією, не прочитує його
інтонації. Бодрійяр шле прокльони, але жіноче єство машини
бажання сприймає їх як мовну прелюдію сексуальної гри.
Бодрійяр – автор «Симулякрів і симуляції». І заледве
знайдеться сторінка тексту, на якій не проступало б презирство до
сучасної європейської політики та політиків. Заледве знайдеться
абзац, тлом до якого не звучала б музика Альбіноні: Бодрійяр
прощається з європейською думкою, суспільством і політичною
традицією. Якщо і є в Бодрійяра предтечі – то це Фрідріх Ніцше.
Коли Бог помер, пише Бодрійяр, – це помітив тільки Ніцше і
сповістив про це світові. Ми ж, провадить він далі, живемо у світі,
в якому вже немає навіть мертвого Бога. У кожнім своїм тексті
Бодрійяр бреде дорогою, якою пройшла траурна процесія. Він
натрапляє на пожухлі квіти і вони викликають у нього осміх. Бог
помер, міркує Бодрійяр, бо був непотрібен цьому світові; людям
потрібна лише симуляція віри і Бог-симулякр – нова гіперреальність, спокуслива та впізнавана, мов лейбл торговельної марки.
Позираючи на заклопотаних перехожих, які простують тією ж
таки дорогою, не розуміючи, куди насправді вона веде, Бодрійяр
замислюється про тероризм. Адже у світі має бути бодай-щось
реальне! Адже має існувати спосіб докричатися до людської
свідомості! І це остання його спокуса й останнє розчарування. Бо
тероризм, жахаючи, мав би спричиняти потребу в сенсі. Але нині,
доходить висновку Бодрійяр, страх, вибухи і кров уже так само
легко споживаються, як і будь-які інші речі з репертуару символічного обміну. В умовах постмодерності тероризм безглуздий у
тій-таки мірі, в якій позбавлена глузду й уся гіперреальність. Сенс
не дається, наголошує Бодрійяр, сенс здобувається завдяки
зусиллю. Однак нині він «замерзає», стикаючись із суспільною
інертністю і культурою швидкоплинності. Слово, в яке вкладається сенс, подібне до птаха, котрий замерзає на льоту в люту
зиму.
З притаманною арабам величавістю бен Ладен невимушено
тримається перед телекамерою. Білий тюрбан і сивина в бороді.
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Млява й іронічна розмова, погляд сумний, широкий кадр – пальці
торкаються АК-47.
І це терорист?! – запитує себе Бодрійяр. Бен Ладен не
проповідує, бен Ладен не пророкує, бен Ладен не жахає, він
спокушає, мов дівчина-модель – уособлення жіночої мрії про
волосся з подвійним об’ємом, і чоловічої мрії – причини
невимовної печалі.
Бог помер. Бог – Великий Годинникар. Годинник мусить
спинитися.
Тільки бен Ладен міг перезапустити годинника, спричинивши
щось на кшталт нового Великого Вибуху. Але роль Годинникаря
не привабила бен Ладена. Він обрав собі іншу роль – роль ідола
поп-культури, здобувши вічне життя в матриці гіперреальності,
поряд зі Стівом Джобсом, бородатим хлопцем в береті та
дівчатами з подвійним об’ємом волосся. Бен Ладен живий. Бен
Ладен житиме вічно, як Цой чи Елвіс, якого викрали іншопланетяни. І фани складатимуть легенди про невловимого
терориста, який на жовтому підводному човні перетнув океан і
оселився в Латинській Америці. Гіперреальність – це, звісно,
секуляризована вічність. Але, якщо вірити Ніцше, іншої вже нема.
Розчарувавшись у тероризмі, Бодрійяр пише статтю «Мать
твою так!». Це стаття про масові заворушення в Парижі,
організовані легальними та нелегальними мігрантами. Ви так
багато говорите про їхню адаптацію, звертається Бодрійяр до
політиків. Ви намагаєтесь їх спокусити автомобілями та
вітринами. А вони б’ють і спалюють автомобілі та вітрини –
«якраз те, – пише Бодрійяр, – за допомогою чого хотіли їх
інтеґрувати, оточити материнською турботою!.. "Й...б твою мать!" –
це, по суті, і є їхній слоґан. І чим більше намагатимуться їх
оточити материнською ласкою, тим більше вони трахатимуть свою
матір. Нам слід було би переглянути нашу гуманітарну
психологію» [15]. Саме таким висновком завершує Бодрійяр свій
текст.
Ця стаття була опублікована 18 листопада 2005 року. А в
2010 році на екрани вийшов фільм Дені Вільньова «Пожежі».
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Сюжет: десь, на Близькому Сході, де вічно триває громадянська
війна, дівчина-християнка покохала не того хлопця. Попри її волю,
народжену дитину – хлопчика – спроваджують до дитбудинку.
Ісламісти захопили дитбудинок і забрали дітей. Мати безуспішно
роками шукає свою дитину, маючи надію впізнати її за
татуюванням, однак і сама потрапляє до рук ісламістів. Терорист,
снайпер і спеціаліст з тортур, про якого складають легенди по
всьому Близькому Сходу, ґвалтує її. Жінка, цього разу вже з
дітьми-двійнятами, опиняється, звісно, в Парижі… Пропустимо
подальші перипетії. Жінці поталанило. Вона знайшла свого
загубленого сина. Ним виявився спеціаліст з тортур, який і
зґвалтував її у в’язниці – батько її чудових двійнят. Фільм
закінчується одою материнській любові: ти прекрасний, ти завжди
був прекрасний. Я прощаю тебе. Я люблю тебе!
Фільм отримав позитивну критику і чимало кінематографічних нагород.
Коли Бодрійяр писав, що вони трахатимуть матусю, котра
сповиває їх турботою, то намагався, вдавшись до жорсткої
гіперболи, докричатися до політичної та культурної еліти. Але
його почув тільки Дені Вільньов, який знайшов у тексті Бодрійяра
ідею для нової стрічки. Ґвалт і терор – не привід для лементу, а
підводка до теми материнської любові. Так працює машина з
виробництва бажання.
Усі роки незалежності українська політична наука бореться,
по суті, з однією єдиною проблемою – постколоніальним
синдромом. Проблема ускладнюється тим, що ті, хто мав би бути
союзником політологів – українські політики – як правило,
найбільше вражені постколоніальним синдромом. У цій сізіфовій
війні політичної науки за межами її уваги залишаються феномени,
які, з цілком виправданих причин, здаються другорядними –
ситуація Постмодерну. Політична наука зачарована образом
модерного суспільства – демократією, інститутами громадянського суспільства, вільними ЗМІ тощо. Політична наука марить
консолідацією – перетворенням пострадянського атавізму на,
власне, суспільство, яке бачить своє місце в історії та на
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політичній мапі світу. Політична наука звертає погляд в минуле –
на образи минулої доби, – протиставляючи свою волю до ідеалу
трагічним наслідкам тієї ж таки минувшини. Ми боремось із
минулим в ім’я ідеалів минулого. Але одного дня ми прокинемось
у світі, в якому вже ніхто не знатиме, що таке суспільство, бо
суспільства не існуватимуть; ніхто не знатиме, що таке
ідентичність, бо ідентичність – постмодерне поняття і феномен –
завжди множинна і мінлива; ніхто не знатиме, що таке культура,
бо культура – це гра; ніхто не знатиме, що таке держава, бо
держава – лише інструмент для обслуговування машини з
виробництва бажань. Що ж існуватиме в той день, коли ми
прокинемось? Існуватиме Володар Дискурсу – господар машини з
виробництва бажань. Цей Господар існує і зараз, тримаючи
дистанцію щодо ситуації Постмодерну. Бо володарювати можна
лише тим, що є не частиною тебе, а трансцендентним стосовно
тебе. Вочевидь, нам треба переглянути нашу психологію, здається,
щось таке писав Жан Бодрійяр. І, напевно, не тільки психологію.
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ЧАСТИНА II.
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ
Ірина Кресіна
ЕТНОКУЛЬТУРНА АВТОНОМІЯ
ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ
ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
Досліджується етнокультурна автономія як політикоправовий інститут захисту прав національних меншин. Автор
пропонує реконцептуалізувати етнополітику України з огляду на
сучасні реалії та виклики глобалізації, позаяк напрацювання
попередніх років можуть бути витребувані лише частково. Серед
концептів, на яких має базуватися етнополітика сучасної України,
пропонується етнокультурна автономія. Створення законодавчої
бази етнокультурної автономії в Україні сприятиме досягненню
високих стандартів захисту прав громадян, що належать до
національних меншин, ефективних механізмів задоволення їх
потреб та інтересів. Кожна національна меншина отримає право
створити власну етнокультурну автономію з метою самостійного вирішення питань збереження та розвитку етнокультурної
самобутності, що усуне декларативність законодавства,
підвищить рівень самоорганізації національних меншин, дозволить
переспрямувати їх етнотериторіальні вимоги в етнокультурні.
Ключові слова: етнокультурна автономія, етнополітика,
національні меншини.
Кресіна Ірина Олексіївна – доктор політичних наук, професор, членкореспондент Національної академії правових наук України, академік
Української академії політичних наук, завідувач відділу правових проблем
політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
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Kresina Iryna. Ethnocultural autonomy as a political and legal
institute of national minorities’ rights protection. Ethnocultural
autonomy is studied as a political and legal institute of national
minorities’ rights protection. The author proposes to reconceptualize
the ethnopolitics of Ukraine in view of the current realities and
challenges of globalization, since the workings of the previous years
are not sufficient. Ethnocultural autonomy is offered among the
concepts on which the ethnopolitics of modern Ukraine should be
based. Creating a legal framework for ethno-cultural autonomy in
Ukraine will help to achieve high standards of protection of the rights
of citizens belonging to national minorities, effective mechanisms for
meeting their needs and interests. Each national minority will have the
right to create its own ethnocultural autonomy in order to independently resolve the issues of preservation and development of
ethnocultural identity, which will eliminate the declarative nature of
legislation, increase the level of self-organization of national
minorities, allow them to redirect their ethnoterritorial requirements
into ethnocultural.
Keywords: ethnocultural autonomy, ethnopolitics, national
minorities.
Ключова доповідь на Всеукраїнській науковій конференції
«Етнополітика в Україні: дискурс і реалії»
21 листопада 2019 року
Етнополітика Української держави потребує реконцептуалізації з огляду на сучасні реалії та виклики глобалізації. Адже
напрацювання попередніх років можуть бути витребувані лише
частково. Проте їх не можна відкидати з огляду на важливі
теоретичні напрацювання, що лягли в основу численних проектів
концепцій державної етнонаціональної політики України. На нашу
думку, необхідно створити низку додаткових концептів, на яких
має будуватися сучасна цілісна Концепція. По-перше, щодо
сучасного бачення діалектики індивідуальних і колективних прав
представників етноспільнот. По-друге, щодо етнокультурної
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автономії як важливого й ефективного інституту забезпечення
прав національних меншин, з урахуванням досвіду європейських
країн. По-третє, щодо децентралізації та субсидіарності в
інституціональному забезпеченні прав національних меншин. Почетверте, щодо обґрунтування етнокультурних прав (поряд з
культурними). По-п’яте, щодо модальності форм та інститутів
(етнокультурних організацій, асоціацій, товариств тощо), простору
діяльності й меж відповідальності суб’єктів у сфері забезпечення
етнокультурних прав. По-шосте, щодо творення спроможностей
етноспільнот, тобто посилення стійкості, стабільності, передбачуваності їх діяльності в періоди суспільних криз, конфліктів чи
постконфліктної рецесії. Йдеться насамперед про інституційну
спроможність.
Створенню другого із перелічених концептів сприятиме
політико-правове обґрунтування доцільності запровадження та
законодавчого забезпечення в Україні інституту етнокультурної
автономії. Отже, зупинимося докладніше на його основних
параметрах.
У поліетнічній Україні, найбільші національні меншини якої
(російська, угорська, румунська) активно використовуються
сусідніми державами для підживлення дезінтеграційних тенденцій,
актуалізується проблема створення необхідних політико-правових
умов для захисту та розвитку національних меншин.
Зважаючи на нерозуміння суті етнокультурної автономії в
українській політиці, її призначення як екстериторіального політико-правового інституту захисту прав національних меншин,
який успішно застосовується державами сучасного світу, а також
на хибне ототожнення етнотериторіальної та етнокультурної форм
автономії, виникає нагальна потреба в уточненні та розмежуванні
цих понять. Актуальність вивчення різних видів автономії, аналізу
переваг етнокультурної автономії над етнотериторіальною,
враховуючи ризики сепаратизації та сецесії, є беззаперечною.
Сучасні держави з великою пересторогою ставляться до
надання національній меншині етнотериторіальної автономії,
позаяк такі автономії можуть загрожувати територіальній ціліс206
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ності та недоторканності кордонів держави. У світі є багато
прикладів того, як автономія стає перехідним етапом до
самопроголошення власної державності. На це вказують кейси
Косово, Придністров’я, Абхазії, Південної Осетії та ін.
Водночас ігнорування інтересів національних меншин підриває в них віру в демократію, рівні права та радикалізує вимоги,
якщо вони не знаходять демократичних каналів задоволення. Тому
обидві стратегії – повне задоволення прагнень національних
меншин до етнотериторіальної автономії або їх повне ігнорування – є
загрозливими для цілісності держави. Формування етнотериторіальної автономії означає загрозу дезінтеграції держави
внаслідок автономізації регіонів проживання національних
меншин, що є головним недоліком цієї форми автономії. Поліетнічні держави намагаються загальмувати цей процес, гомогенізуючи населення, інтегруючи та консолідуючи суспільство,
формуючи політичну націю, не допускаючи в такий спосіб
сепаратизму та відокремлення територій.
Поліетнічність та багатокультурність, які супроводжують
розмаїтий етнічний склад населення держави, є демократичною
соціальною цінністю, перевагою, яка сприяє гармонійному суспільному розвитку. Однак поліетнічні держави є дуже вразливими
до етнополітичних відцентрових вимог (автономізації, розширення
прав автономії, відокремлення, сецесії) з боку етнічних спільнот.
Якщо у демократичних державах поліетнічність оголошується
цінністю, то недемократичні можуть вдаватися до моноетнізації,
запобігаючи самовизначенню окремих етноспільнот. Найкращим
механізмом поєднання цінностей поліетнічності та багатокультурності з дотриманням принципу територіальної цілісності
вважається інститут етнокультурної автономії, який виключає
будь-яку дискримінацію за етнічною ознакою та будь-яку
конкуренцію етноспільнот у державі.
Етнокультурна автономія має великий, але не затребуваний в
Україні потенціал як політико-правовий інститут захисту прав
національних меншин, який не несе жодних дезінтеграційних
загроз для територіальної цілісності поліетнічної держави, а
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навпаки, дає змогу переспрямовувати територіальні вимоги
національних меншин в суто етнокультурну сферу. Інститут
етнокультурної автономії – це майбутній формат розвитку
національних меншин, який не ставить перед державою таких
викликів, як етнотериторіальна автономія. Етнокультурна автономія покликана задовольнити переважно мовно-культурні потреби
національної меншини, тоді як етнотериторіальна є першим
кроком до відокремлення регіону, населеного меншиною. Етнокультурна автономія дає національним меншинам можливість
зберігати свою ідентичність, повноцінно і гармонійно розвиватися
без створення власних адміністративно-територіальних одиниць.
Виняткове значення етнокультурна автономія має для
національних меншин, які проживають дисперсно.
Традиції політико-правового захисту прав національних
меншин в Україні мають глибоке коріння і тривалий шлях
становлення. Тому в розбудові системи захисту національних
меншин сучасної України необхідно уважніше ставитися до
доробку попередніх етапів державотворення, у якому було чимало
конструктивних елементів, зокрема модель етнокультурної
автономії. Очільники УНР добре усвідомлювали, що ігнорування
рівного забезпечення прав етноспільнот, які населяють державу,
байдужість до них загострює етнічні конфлікти, що в кінцевому
підсумку може стати причиною її дезінтеграції. Напрацювання
законодавчої бази етнокультурної автономії, її успішна реалізація
в Українській Народній Республіці, ефективність у формуванні
атмосфери мирного співіснування всіх етноспільнот та запобіганні
міжетнічним конфліктам в переломні часи свідчить про величезний, але незатребуваний в сучасній Україні потенціал цієї
форми автономії. Етнокультурна автономія максимально повно
задовольняє права національних меншин, запобігає їх дискримінації, обмеженням та утискам, накопиченню етнічного невдоволення, політизації етнічності.
Для етнонаціонального законодавства України характерна
декларативність положень, що насамперед стосується інституту
національно-культурної автономії, на формування якого згідно із
208

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Законом «Про національні меншини в Україні» мають право
національні меншини. У державній етнонаціональній політиці
України цей політико-правовий механізм взагалі не використовується. Норми, що стосуються етнокультурної автономії,
потребують деталізації у цьому та інших законодавчих актах, адже
національні меншини не можуть скористатися правом на її
формування через брак механізму її запровадження. Недієвість
інституту етнокультурної автономії в Україні сприяє політизації
етнічності та виникненню дезінтеграційних тенденцій серед
національних меншин України.
Оскільки етнокультурна автономія не може бути використана
національними меншинами для забезпечення потреб етнокультурного розвитку, то це акумулює невдоволення, заохочує їх етнічні
батьківщини до застосування етнополітичного тиску та висунення
етнотериторіальних претензій до України. Замість запровадження
етнокультурної автономії окремі політики та чиновники пропонують взагалі вилучити цей дієвий інститут захисту прав
національних меншин з українського законодавства, хибно
ототожнюючи етнокультурну автономію з етнотериторіальною. Це
вказує на необхідність глибокого дослідження, популяризації та
доведення потенціалу етнокультурної автономії як безпечного для
територіальної цілісності та ефективного задоволення прав
національних меншин інституту.
Етнополітологи вважають, що за інститутом етнокультурної
автономії – велике майбутнє, адже вона не ставить перед
державою таких викликів, як етнотериторіальна автономія.
Поширене уявлення про те, що екстериторіальна автономія
покликана задовольнити лише мовно-культурні потреби національної меншини, тоді як територіальна – є першим кроком до
відокремлення частини регіону, населеного меншиною. Етнокультурна автономія створює можливості для тісного взаємозв’язку
індивідуальних та колективних прав етносу, який не претендує на
формування
етнотериторіальної
автономії.
Етнокультурна
автономія постає об’єднанням колективних прав етносу з
індивідуальними правами осіб, які входять до його складу.
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Етнокультурна автономія сприяє належній реалізації
культурних, мовних та освітніх прав національних меншин. Цей
інститут захисту етнокультурних прав дозволяє національним
меншинам зберігати свою ідентичність і розвиватися без створення власних адміністративно-територіальних одиниць. Етнокультурна автономія має виняткове значення для національних
меншин, які проживають дисперсно. Тому навіть у об’єднаній
Європі еліти національних меншин дедалі частіше звертаються до
етнокультурної форми автономії. Особливо привабливою вона є
для діаспор, які не можуть претендувати на жодні територіальні
преференції з боку країн проживання. Вони вбачають перспективу
в запровадженні інституту екстериторіальної автономії не лише на
національному рівні, а й у форматі всього Євросоюзу. Ця
перспектива починає окреслюватися у свідомості неавтохтонних
діаспор ЄС. Можливостями етнокультурної автономії починають
цікавитися росіяни у Німеччині, поляки у Великобританії, не
кажучи вже про вихідців з Азії.
Під етнокультурною (національно-культурною) автономією
слід розуміти: 1) форму національно-культурного самовизначення
у вигляді об’єднання громадян, що відносять себе до певних
етнічних спільнот, на основі їх добровільної самоорганізації з
метою самостійного вирішення питань збереження самобутності,
розвитку мови, освіти, національної культури; 2) право зазначених
етнічних спільнот на вільну реалізацію своєї культурної
самобутності за допомогою створення на підставі волевиявлення
населення або з ініціативи окремих громадян етнокультурних
центрів, товариств, земляцтв. Такі центри, товариства мають
право: розробляти й подавати до органів державної влади й
управління пропозиції щодо збереження й розвитку національної
культури; проводити фестивалі, виставки й інші аналогічні
культурні заходи; сприяти організації національного краєзнавства,
охороні національних історичних і культурних пам’яток, створенню етнографічних та інших музеїв; створювати національні
клуби, студії й колективи мистецтва, організовувати бібліотеки,
гуртки й студії з вивчення національної мови, загальнодержавні,
республіканські й інші асоціації.
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Великих розбіжностей у визначеннях понять «національнокультурна», «етнокультурна», «персональна», «екстериторіальна
автономія» немає. Ми пропонуємо таке визначення етнокультурної
автономії: це форма індивідуального (персонального) етнокультурного самовизначення громадян, які ідентифікують себе з певною
національною меншиною, на основі їх добровільної самоорганізації з метою вільної реалізації етнокультурної самобутності,
самостійного вирішення питань збереження та розвитку мови,
освіти, культури. Етнокультурна автономія формується на
екстериторіальних засадах у межах усієї держави шляхом створення органів етнокультурної автономії, що опікуються всім
спектром етнокультурних потреб та інтересів цієї національної
меншини.
Слід зазначити, що самовизначення може бути не лише
етнотериторіальним (територіальна автономія, сецесія, формування власної держави), але й етнокультурним. Самовизначення
народів має дві головні форми: національно-територіальне та
екстериторіальне самовизначення. Ці форми мають суттєві
відмінності, які дозволяють повною мірою застосовувати поняття
«самовизначення» тільки до першої форми. Що ж стосується
другої, екстериторіальної (етнокультурної) форми самовизначення, то коректніше говорити про самоорганізацію, оскільки
йдеться про організаційні форми об’єднання, які визнаються і
наділяються державою певними повноваженнями, які стосуються
певних аспектів життя етноспільноти. Самовизначення містить
територіальні форми, але не обмежується ними, позаяк знаходить
відображення в багатьох нетериторіальних формах, які за певних
умов стають єдино можливими способами реалізації права етносу
на самовизначення у формі самоорганізації. У сучасних умовах
для більшості етносів це етнокультурна автономія.
Зважаючи на всі недоліки та дезінтеграційні загрози
етнотериторіального самовизначення для поліетнічної держави,
альтернатива у вигляді етнокультурного самовизначення була
запропонована наприкінці ХІХ ст. Австрійські соціал-демократи
К. Реннер і О. Бауер створили концепт персональної, або
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культурної, автономії. Її суб’єктом є національна меншина, що має
спільні інтереси у сфері збереження самобутності та розвитку.
Реалізуючи право на етнокультурне самовизначення, вона не
обов’язково живе компактно, а автономія щодо її прав застосовується на території всієї країни, а не окремої її частини. У всіх
поліетнічних країнах є національні меншини, які мають достатній
рівень внутрішньої консолідації й висловлюють бажання взяти на
себе частину владних повноважень для забезпечення своїх
національних, культурних, освітніх та інших інтересів. Однак для
запровадження етнокультурної автономії таких етнічних груп
необхідна згода держави та відповідна законодавча база.
Австрійські соціал-демократи К. Реннер і О. Бауер запропонували принципово новий – етнокультурний, екстериторіальний
вимір захисту прав національних меншин, який зводився до того,
що меншини визнавалися колективними суб’єктами права. Для
сучасних етнокультурних автономій це не обов’язкова умова,
позаяк вони можуть базуватися на захисті індивідуальних прав
представників етноспільноти, а також комбінації індивідуальних і
колективних прав. Кожна країна, яка визнає етнокультурне
самовизначення, напрацьовує власну модель етнокультурної
автономії, яка враховує національні, історичні, етнополітичні
особливості.
К. Реннер та О. Бауер вказували, що ані декларування
громадянських прав і свобод, ані конституційне проголошення
рівності не забезпечують правових гарантій розвитку етноспільнот, тому що не визначають суб’єкта проголошених прав. Вони
вважали за необхідне відмовитися від етнотериторіального
самовизначення й оголосити нації носіями колективних прав.
О. Бауер і К. Реннер виходили з того, що джерелом і носієм
національних прав мають бути не території, а самі нації. У такий
спосіб передбачалося перетворення нації на суб’єкт, а не лише
об’єкт права. «Чистий територіальний принцип – усюди видає
меншість у руки більшості. Здійснення територіального принципу
в чистому його вигляді означає, що кожна нація поглинає
вкраплені в її тіло меншини інших націй, але жертвує своїми
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власними меншинами, розсіяними в чужих областях». Тому
вважалося, що екстериторіальна модель автономії якнайкраще
розв’язує проблему меншин у меншині, яка неодмінно постає за
етнотериторіальної форми автономії.
Хоча К. Реннера та О. Бауера вважають винахідниками
екстериторіальної автономії, насправді вони акумулювали вже
накопичений досвід розв’язання проблеми захисту прав національних меншин у поліетнічних державах. Прототипи етнокультурних автономій існували і раніше: політичні системи
мультинаціональних імперій включали різні форми автономії для
нетитульних етносів. Наприклад, прототипом екстериторіальної
автономії вважають так звані міллети (millets) – органи
самоврядування в Османській імперії, які здійснювали контроль
над релігійними, освітніми, мовними й культурними інститутами.
Міллети були самоврядними об’єднаннями представників однієї
віри з власними адміністративними установами, судами,
соціально-культурними закладами (школи, лікарні тощо), які
знаходились у окремих кварталах міст. Населення Османської
імперії було поділено за віросповіданням на такі міллети:
мусульмани, православні (константинопольський патріархат,
сирійський патріархат та александрійський патріархат), вірменикатолики, іудеї. Кожний міллет підпорядковувався власному
духовному пастирю – халіфу (мусульмани), Вселенському патріарху (православні), католикосу (вірмени-католики) чи рабину
(іудеї). Однак формування міллетів за релігійною ознакою без
урахування етнічної, мовної належності їх членів створювало
ґрунт для суперечностей між різними етнічними групами міллетів
одного і того самого віросповідання.
Звичайно, міллети Османської імперії не були етнокультурними автономіями в сучасному розумінні, вони лише мали ознаки,
які потім лягли в основу інституту етнокультурної автономії.
Найбільший обсяг прав мали мусульмани, інші міллети мали
переважно обов’язки (носіння тюрбанів певного кольору,
проживання у визначених місцях, кварталах міста (лінії осілості),
заборона їзди верхи, сплата податку грошима та дітьми) і
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дискримінувалися за ознакою релігійної належності у мусульманській державі. Перехід їх представників у іслам всіляко
заохочувався. Загалом немусульманські міллети розглядалися як
тимчасове явище, перехідна ланка до остаточного утвердження
законів шаріату.
Європейська концепція екстериторіальної, етнокультурної
автономії вперше з’явилася як програма австро-угорської соціалдемократичної партії з національного питання, покликана розв’язати етнополітичні суперечності у багатонаціональній АвстроУгорській імперії. Оформлена в цілісну теорію К. Реннером і
О. Бауером в ХІХ ст., вона набула популярності у національних
державах, які утворилися після розвалу імперії. Елементи
етнокультурної автономії осмислювалися вченими ледь не з
античних часів, однак цілісного вигляду концепція такої автономії
здобула лише у працях австрійських соціал-демократів. Терміни
«національно-культурна автономія», «національно-персональна
автономія» з’явилися саме в Австро-Угорській імперії.
Окрім О. Бауера та К. Реннера, цими поняттями послуговувалися марксисти Ф. Адлер, М. Адлер, які пропонували власні
шляхи вирішення етнонаціональних проблем у поліетнічній
державі. Але ідея етнокультурної автономії в ХІХ ст. розроблялася
переважно з філософських, соціологічних, а не політико-правових
засад, як альтернатива праву націй на самовизначення у вигляді
формування самостійних держав. Австрійські соціал-демократи та
марксисти вбачали в етнокультурній автономії чи не останню
можливість вирішення етнонаціональних суперечностей в АвстроУгорщині, яка перебувала на межі розпаду.
Концепцію етнокультурної автономії не вдалося реалізувати,
оскільки австрійській соціал-демократії була притаманна відірваність теорії від політичної практики, незважаючи на те, що
гостра політична боротьба в Австро-Угорщині спричиняла
посилену увагу до підвищення рівня захисту прав етноспільнот як
альтернативи етнотериторіальному самовизначенню – виходу зі
складу імперії. Пошук такої альтернативи був одним із головних
предметів дискусій в австрійській соціал-демократії аж до розпаду
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Австро-Угорщини (1918). Австрійська соціал-демократична партія
стала першою політичною силою, яка прийняла спеціальну
програму з національного питання – Брюннську програму (1899), в
якій була закладена ідея національно-культурної автономії.
Документ, який проголошував, що «остаточне врегулювання
національного питання можливе лише в умовах справді
демократичного суспільства, що базується на рівному, загальному
й прямому виборчому праві», було прийнято у вересні 1899 р. на
з’їзді Об’єднаної соціал-демократичної партії Австрії в Брюнні.
Програма передбачала: 1) перетворення Австрії на демократичну
федеративну державу; 2) утворення, замість історичних коронних
земель, розмежованих за національною ознакою самоврядних
областей, де законодавча й виконавча влада здійснювалася б
демократично обраними національними палатами; 3) усі представники окремих національностей самоврядних областей утворювали
в межах Австрії єдині національні союзи для кожної нації, які
повністю автономно повинні були розв’язувати всі проблеми своєї
нації; 4) права національних меншин у самоврядних областях мали
гарантуватися окремим загальноавстрійським законом; 5) переваги
будь-якої нації над іншими, які знаходили відображення у
запровадженні спільної державної мови, заперечувалися.
Брюннська програма передбачала формування національно
відмежованих самоврядних областей з їх одночасним об’єднанням
в автономні екстериторіальні союзи. Вона стала компромісом між
етнотериторіальною та етнокультурною формами автономії. Проте
це була більше екстериторіальна автономія, ніж територіальна.
Модель етнокультурної автономії виникла у відповідь на запит
збереження єдності багатонаціональної Австро-Угорської імперії.
Національно-культурна автономія мала за мету відвернути
етноспільноти від територіальних вимог шляхом надання кожному
громадянинові подвійної політичної ідентичності – державної у
територіальній сфері та національної – в етнокультурній.
Фактично соціал-демократи пропонували оформити етноспільноти
в національні союзи, членство в яких не залежало б від місця
проживання й було добровільним. Громадянин тієї або іншої
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національності міг би сам вирішувати, чи записуватися до свого
національного союзу.
Ця характеристика дала етнокультурній автономії досить
поширену іншу назву – національно-персональна автономія. Адже
зв’язок особи з органами самоврядування мав персональний, а не
територіальний характер. Члени національних союзів за допомогою виборів повинні були формувати органи управління, які
представляли етноспільноту на загальнодержавному рівні, розпоряджалися частиною податкових надходжень, пропорційною
частці етноспільноти в складі населення, й керували закладами
культури й освіти. Всі етнокультурні питання мали розглядатися
національними органами, обраними членами етноспільноти
незалежно від місця їхнього проживання, тоді як до компетенції
органів, обраних за територіальним принципом, належали питання
виключно адміністративно-територіального характеру. Розподіл
коштів серед національних союзів мав здійснюватися залежно від
кількості населення кожної етноспільноти.
О. Бауер та К. Реннер вважали, що така організаційно складна
структура місцевої влади покладе кінець політичному суперництву
між партіями, які виступали від імені різних етнічних груп. Адже
етноспільноти у межах етнокультурних автономій отримували
можливість задовольняти свої етнокультурні потреби й інтереси
без встановлення контролю над органами влади й територіальним
управлінням. Етнокультурна форма автономії дозволяла розмежувати задоволення загальнотериторіальних, економічних запитів
населення та етнокультурних потреб – освіти, мови, збереження
самобутності. Дж. Коуклі, осмислюючи еволюцію етнокультурної
автономії, наголошує на тому, що дискусія на цю тему
розгорнулася на початку ХХ ст. в Австро-Угорській імперії. На
його думку, К. Реннер пропонував подвійну систему управління на
рівні нижчому від центрального: множину територіальних
провінційних адміністрацій, покликаних відповідати за соціальні
та матеріальні питання, а також множину нетериторіальних
національних адміністрацій, відповідальних за питання культури
та освіти.
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Структурні одиниці етнокультурної автономії – національні
союзи, що утворювалися на основі кадастрів, здобували статус
колективної юридичної особи. Вони зобов’язувалися піклуватися
про захист прав і задоволення етнокультурних потреб національної меншини, реалізуючи через виконавчі органи закони, що
відповідали Конституції. Фінансово функціонування національноперсональної автономії забезпечувалося правом оподаткування
членів національного союзу. В такий спосіб відбувалася деетнізація сфери міжнаціональних відносин, а національно-культурна
автономія перетворювалася на важливий елемент не лише
політичної нації, а й громадянського суспільства.
Головна ідея концепції етнокультурної автономії К. Реннера
та О. Бауера полягала в тому, що джерелом і носієм національних
прав повинні бути не території, боротьба за які лежить в основі
більшості етнічних конфліктів, а національні союзи, що утворюються на основі добровільного особистого волевиявлення.
Персональну належність громадян до того або іншого національного союзу мав засвідчувати інститут так званого кадастру
(перепису), складеного на основі особистих заяв повнолітніх
громадян. Кадастр відігравав важливішу політико-правову роль,
ніж територія для територіально відмежованої області. Фактично в
етнокультурній автономії кадастр має таке саме значення, як в
етнотериторіальній – територія, оскільки він визначав чисельний
та окреслював представницький склад її населення.
Аналізуючи теорію національно-персональної автономії
австрійських соціал-демократів, можна виділити три її визначальні
ознаки: персоналізм (принцип добровільної етнічної самоідентифікації); екстериторіальність (можливість задовольняти національні інтереси й права, не порушуючи територіальних меж
держави); визнання національних співтовариств колективними
суб’єктами права, уповноваженими представляти та захищати
специфічні інтереси меншини. Головною помилкою авторів ідеї
національно-культурної автономії було ігнорування ролі держави
у підтримці етнокультурного самовизначення етносів. Однак ідея
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етнокультурної автономії була визначальним досягненням і стала
основою сучасної концепції етнокультурної автономії.
Теорія національно-культурної автономії ґрунтувалася на
розумінні нації, народу як об’єднання людей не лише на ґрунті
спільної етнічної ідентичності, а й спільної долі та історії.
Брюннська програма, яка обґрунтовувала дію цього інституту, на
той час сильно критикувалася, оскільки значно випередила свій
час. Національно-культурна автономія вважалася утопічною
концепцією, яка не може бути реалізована на практиці. Брюннська
програма, незважаючи на прийняття та значний вплив К. Реннера
та О. Бауера в партії, не стала дороговказом. Якщо К. Реннер і далі
розвивав теорію національно-культурної автономії, то О. Бауер
фактично змінив свої позиції.
Це зовсім не означає, що теорія етнокультурної автономії
продемонструвала свою неспроможність, вона просто випередила
свій час і не могла бути реалізована в складних історичних умовах.
Етнокультурна автономія як інститут захисту прав національних
меншин, як форма етнокультурного самовизначення не знадобилася народам Австро-Угорщини, які дістали можливість
створити свої держави. Проте вона була затребувана в Україні й
балтійських державах. Нації Російської імперії постійно зазнавали
тиску титульного етносу, тому були надзвичайно зацікавлені в
реалізації проекту етнокультурного самовизначення в екстериторіальному вимірі, запропонованому австрійськими соціалдемократами. Їх політичні еліти не вважали, що принцип
етнокультурного самовизначення чимось загрожує територіальній
цілісності держави, на відміну від політичних еліт, які будували
Радянську державу нового типу як диктатуру пролетаріату. Тому
на теренах Росії спроби реалізувати ідею етнокультурної автономії
спостерігалися лише до Жовтневої революції 1917 р. Ця держава
будувалася відповідно до концепції держави тимчасового
характеру, якій на зміну має прийти комуністичне самоврядування. Російські більшовики виступили головними опонентами
програми етнокультурної автономії в міжнародному соціалдемократичному русі, вони вважали, що пропаганда інституту
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етнокультурної автономії перешкоджає класовій єдності пролетаріату різних націй та призводить до ослаблення революційних
тенденцій. Тому в СРСР ідея екстериторіальної етнокультурної
автономії не прижилася, більшовики пішли шляхом будівництва
багатонаціональної держави на основі територіального принципу –
національно-територіальної автономії: автономні республіки,
автономні області, автономні округи й національні районисільради.
Більшість сучасних територіальних суперечок у центральноазійському регіоні має глибокі історичні корені, пов’язані з
довільним національно-територіальним розмежуванням у СРСР.
Кордони союзних республік, проведені в процесі національнодержавного розмежування 1924 – 1925 рр., штучно розділили
кочові етноси, колективна ідентичність яких була слабко пов’язана
з визначеними територіями. Встановлені у такий спосіб політичні
кордони багато в чому не відповідали етнічному розселенню в
регіоні. За роки радянської влади центральноазійські республіки
стали відповідати етнічним самоназвам і сформували нації на
своїх територіях, але етнотериторіальні домагання залишаються
дестабілізаційним чинником міжетнічних відносин та причиною
конфліктів на етнічному ґрунті у цьому регіоні.
Забезпечення права на самовизначення національних меншин
у роки радянської влади здійснювалося на засадах національнотериторіальної форми автономії. При цьому у вирішенні національного питання відкидалася ідея та принципи екстериторіалізму,
що дістало відображення у національному районуванні (кінець
1920-х – початок 1930-х років). Утворення та діяльність національних адміністративно-територіальних одиниць (сільський
район, селище, село), які були організовані у формі національних
рад відповідної адміністративно-територіальної одиниці, мали за
мету забезпечити мовні, освітні та інші потреби етнічних груп, що
мешкали компактно.
Після розпаду СРСР національні держави звернули увагу на
етнокультурну форму автономії як ефективний інститут
розв’язання етнонаціональних суперечностей, задоволення прав
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національних меншин. Найбільших успіхів у запровадженні етнокультурної автономії у практику етнонаціональних відносин
досягла Естонія, яка змогла досить швидко відродити досвід
застосування моделі національно-культурної автономії початку
ХХ ст. Натомість українські законодавці досі не звернули увагу на
український досвід, накопичений в УНР у 1918 р.
Сучасні події та етнополітичні виклики вказують на
необхідність реанімації ідеї етнокультурної автономії в Україні,
враховуючи її великий потенціал як інституту захисту прав
національних меншин та переваги над етнотериторіальним
аналогом автономії в умовах етнополітичної дезінтеграції
держави. Тим більше, що в українському державотворенні
накопичено досвід напрацювання законодавчої бази етнокультурної автономії. Проте більшість законопроектів була відхилена з
різних причин. На сьогодні процес законодавчого забезпечення
етнокультурної автономії в Україні зупинено. Однак без законодавчого закріплення процедури формування органів етнокультурної автономії цей інститут захисту прав національних меншин
залишатиметься на папері, ним не зможуть скористатися
представники національних меншин.
Низький рівень правового регулювання статусу національних
меншин після агресії РФ проти України та окупації окремих
територій став однією з передумов етнополітичної дезінтеграції
держави. Не знаходячи каналів задоволення своїх етнокультурних
потреб, деякі національні меншини України вдаються до
етнотериторіальної форми самовизначення (русини, кримські
татари). Для запобігання дезінтеграційним тенденціям необхідно
привести у відповідність із сучасними європейськими стандартами
вітчизняну нормативно-правову базу забезпечення прав громадян,
що належать до національних меншин. Насамперед це стосується
етнокультурної автономії, розробка законодавчої бази якої
абсолютно невмотивовано була припинена.
Переваги етнокультурної автономії як інституту забезпечення
прав національних меншин очевидні. Екстериторіальний характер
етнокультурної автономії дозволяє поєднувати єдність держави зі
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зміцненням єдності етносу. Саме в етнокультурній автономії
вповні розкривається діалектика взаємодії колективних та
індивідуальних прав. З одного боку, право на етнокультурну
автономію є колективним право етносу. З іншого – це право
кожної особи, що належить до певного етносу, брати участь у
формуванні та реалізації етнокультурної автономії, використовувати її можливості не лише в інтересах розвитку етносу, а й в
індивідуальних інтересах. У такий спосіб етнокультурна автономія
створює можливості для тісного взаємозв’язку індивідуальних
прав людини та прав етносу, який не має можливості для
формування етнотериторіальної автономії в сучасному світі.
Суб’єктами етнокультурної автономії визначаються не
території, не частина території держави, а сам етнос, розселений
дисперсно. Цей етнос, у випадку України, – національна меншина,
яка для захисту своїх прав, збереження самобутності, відтворення
культури та традицій потребує захисту з боку держави. Етнокультурна автономія є унікальним політико-правовим інститутом
забезпечення прав меншин, який має в кожній державі національне
забарвлення та наповнення, містить унікальний набір можливостей
та важелів захисту прав національних меншин. Все, що
вимагається від України, – це створити умови для етнокультурного
розвитку та збереження самобутності національних меншин. Ці
умови мають бути повністю «безпечними» для територіальної
цілісності держави.
Україна повинна гарантувати громадянам України, що
належать до національних меншин, реалізацію права на етнокультурну автономію. Етнокультурна автономія національної
меншини базується на таких принципах, як толерантність, повага
до мови, культури, традицій усіх громадян незалежно від
етнічного походження; етнічна і культурна самоідентифікація;
рівноправність усіх представників національної меншини; розмаїття форм діяльності зі збереження та розвитку етнічної
самобутності; демократія, законність, повага й дотримання Конституції та законів України. Участь представників національної
меншини в етнокультурній автономії персональна і не може бути
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підставою для будь-якого обмеження прав і свобод громадян
України.
Органи етнокультурної автономії повинні формуватися на
основі добровільного волевиявлення громадян України, що належать до національної меншини. Підставою для формування органу
етнокультурної автономії має бути реєстр громадян України –
представників національної меншини. Етнокультурна автономія
має екстериторіальний характер – запроваджується і діє на
території всієї держави. Одна національна меншина може
запровадити тільки одну етнокультурну автономію. Органи етнокультурних автономій можуть мати власну символіку (герб,
прапор тощо), яка відображає їх історичні, етнокультурні
особливості й традиції.
Додаткових навантажень на бюджет України запровадження
етнокультурних автономій національних меншин не створить.
Фінансування діяльності, пов’язаної з реалізацією права громадян
на етнокультурну автономію, має здійснюватися не за рахунок
бюджету, а коштів громадських об’єднань національних меншин;
органів етнокультурної автономії; приватних осіб та фундацій;
міжнародних організацій. Однак формування етнокультурної
автономії не виключає підтримки з боку органів державної влади й
органів місцевого самоврядування діяльності зі збереження
етнічної самобутності, мови і культури національних меншин.
Етнокультурна автономія передбачає створення для національної меншини можливостей з поширення інформації рідною
мовою, формування ЗМІ відповідно до законодавства України;
організації закладів освіти з вивчення і популяризації рідної мови,
культури, історії; створення культурних закладів, організацію та
проведення культурних заходів; збереження та популяризації
етнокультурних традицій, народних промислів, ремесел; вільного
доступу до культурних цінностей національної меншини;
створення фондів, заснування стипендій та здійснення інших
заохочувальних заходів, що сприяють збереженню духовної
спадщини національної меншини; участі у розробці програм зі
збереження і розвитку етнічної самобутності, мови, культури;
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участі у процесі прийняття рішень, що стосуються національної
меншини; отриманні допомоги від етнічної батьківщини, зарубіжних організацій у розвитку етнічної самобутності, мови, культури.
Утворення і діяльність етнокультурних автономій, мета або дії
яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки,
незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення,
забороняються.
Запровадження етнокультурної автономії може відбуватися
шляхом прийняття Закону України «Про етнокультурну автономію
в Україні», або нової редакції Закону України «Про національні
меншини в Україні», або внесення змін до нього. Це забезпечить
формування ефективної системи захисту прав громадян, що
належать до національних меншин в Україні, яка відповідатиме
міжнародним стандартам у сфері захисту національних меншин.
Це означатиме виконання зобов’язань України згідно з міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою
України, та дасть змогу наблизити законодавство України у сфері
захисту прав національних меншин до права ЄС.
Створення законодавчої бази етнокультурної автономії в
Україні сприятиме досягненню високих стандартів захисту прав
громадян, що належать до національних меншин, ефективних
механізмів задоволення їх потреб та інтересів. Кожна національна
меншина дістане право створити власну етнокультурну автономію
з метою самостійного вирішення питань збереження та розвитку
етнокультурної самобутності. Це усуне декларативність відповідних норм законодавства, підвищить рівень самоорганізації
національних меншин, дозволить переспрямувати їх етнотериторіальні вимоги в етнокультурні, сприятиме гармонізації етнонаціональних відносин та міжетнічній злагоді в Україні,
консолідації українського суспільства в політичну націю на основі
спільного громадянства.
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Володимир Кулик

ЗАКОН ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ В СВІТЛІ ПРЕФЕРЕНЦІЙ ГРОМАДЯН
ЩОДО МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
У статті проаналізовано ключові норми ухваленого в квітні
2019 року закону про функціонування української мови як державної з погляду їхньої відповідності преференціям різних реґіональних і мовних груп щодо мовної політики держави. Аналіз
показує, що більшість громадян загалом підтримують ключові
аспекти нового закону, проте норми щодо вживання української
мови на телебаченні й радіо та викладання українською мовою
більшості предметів у школах, де раніше все викладалося російською, не цілком відповідають побажанням громадян, особливо
російськомовців і мешканців східних і південних областей.
Ключові слова: державна мова, закон про державну мову,
мовна політика, преференції громадян щодо мовної політики,
державне реґулювання мововжитку.
Volodymyr Kulyk. The Law on the functioning of the Ukrainian
language in view of citizens’ preferences regarding the state’s
language policy. The article analyzes the key norms of the 2019 Law on
the functioning of Ukrainian as the state language from the point of
view of their correspondence to the preferences of various regional and
linguistic groups regarding the state’s language policy. The analysis
shows that the majority of citizens generally supports key aspects of the
new law but the provisions on the use of Ukrainian on television and
radio and the teaching of most subjects in Ukrainian in those schools
previously teaching everything in Russian do not fully correspond to
citizens’ preferences, particularly those of Russian-speakers and
residents of eastern and southern oblasts.
Кулик Володимир Михайлович – доктор політичних наук, головний
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Ключова доповідь на Всеукраїнській науковій конференції
«Етнополітика в Україні: дискурс і реалії»
21 листопада 2019 року
Результати президентських виборів 2019 року спонукають
дослідників по-новому подивитися на преференції громадян щодо
мовної політики держави, щоб відповісти на питання про
доречність продовження чи зміни здійснюваного в попередні роки
курсу. Переконливу перемогу Володимира Зеленського, що
спілкувався переважно російською, не надавав мовній проблемі
особливого значення й досить критично відгукувався про українізаційні заходи свого головного конкурента – Петра Порошенка,
деякі оглядачі оцінили як свідчення неприйнятності цих заходів
для більшості громадян, а отже, потребу радикальної зміни
державної політики в мовній ділянці. Але така оцінка надто
спрощена й категорична. Той факт, що Зеленський переміг майже
в усіх областях України, зокрема й тих, де переважна більшість
населення говорить українською мовою та традиційно підтримує
політичні сили, зорієнтовані на підвищення її ролі в суспільстві,
наводить на думку, що в цьому кандидаті багатьох привабили
насамперед якісь інші аспекти особистості чи програми, а мовний
аспект не мав для них великого значення. Звичайно, серед 73%
виборців, які голосували за Зеленського, напевно було чимало тих,
хто сподівався на відмову від Порошенкового курсу на поширення
української мови та інші складники руху України геть від
«русского мира». Але як показало проведене перед другим туром
виборів опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), громадяни найбільше чекали від нового президента
зниження тарифів на комунальні послуги, боротьби з корупцією та
кроків до припинення війни на Донбасі, тоді як мовні проблеми до
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15 пріоритетних не потрапили [1]. Тому питання про те, якої саме
політики населення очікує від нового президента в мовній ділянці,
треба вивчати окремо.
Це питання набуває особливої актуальності з огляду на
ухвалення в останні тижні Порошенкового президентства закону
про функціонування української мови як державної, що його
Зеленський критикував і тому, можливо, захоче скасувати. Хоча
довгий час Порошенко тихцем блокував ухвалення цього закону,
вважаючи його шкідливим для суспільної єдності [2], безпосередньо перед ухваленням він активно рекламував його в своїй
виборчій кампанії, тому закон сприймається в суспільстві як
частина Порошенкового наголосу на «армію, мову, віру».
Опоненти закону намагалися не допустити його ухвалення в
другому читанні, внісши понад дві тисячі поправок, розгляд яких
мав затримати вирішальне голосування до того часу, коли
Порошенко вже не зможе надати йому чинності своїм підписом, а
новий президент, як вони сподівалися, накладе вето, якого
парламент не зможе подолати. Однак за кілька днів до другого
туру виборів голосування за закон таки відбулося, і Порошенко,
зрештою, підписав його за кілька днів до припинення
повноважень. Тепер Зеленський може або не чіпати важливого для
багатьох активних громадян закону, але не дуже дбати про його
виконання, або спробувати його скасувати, наприклад, за
допомогою Конституційного Суду (який уже не раз «допомагав»
президентам позбутися тих законів, яких вони не могли чи не
хотіли скасувати в парламенті). Відразу після перемоги на виборах
Зеленський сказав, що доручить зробити «ретельний аналіз цього
закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України», адже його,
мовляв, ухвалено без широкого громадського обговорення [3].
Насправді громадське обговорення вже давно відбулося й мало
наслідком величезну кількість пропозицій, що їх парламентський
комітет розглянув і певною мірою врахував. Але якщо мати на
увазі не думку окремих зацікавлених осіб, а позицію більшості
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населення, то найкращим способом її з’ясування є соціологічні
опитування, які дають змогу також вивчити відмінності між
преференціями окремих груп населення та зміну цих преференцій
із часом. Спробу такого з’ясування й буде зроблено в цій статті.
Мій аналіз зосереджуватиметься на чотирьох ключових
аспектах нового закону, де він розширює чи посилює державне
втручання в суспільний мововжиток на користь української мови:
1) загальній спрямованості державної політики на поширення
української мови в усіх суспільних ділянках з орієнтацією на
забезпечення її панівного становища; 2) вимозі щодо переважного
вживання української мови не лише в державному секторі, а й у
сфері торгівлі та послуг (де досі панує російська, призводячи до
масового порушення прав україномовців); 3) державному реґулюванні мови телебачення та радіо з метою забезпечити певний
мінімум української мови в їхньому ефірі (відмова від такого
реґулювання в мовному законі 2012 року призвела до очевидної
марґіналізації державної мови в цій ділянці); 4) прагненні
підвищити роль української мови в освіті (де більшість шкіл і
вишів уже віддавна мають статус україномовних, але поза уроками
чи лекціями, а нерідко й під час них, панує російська). Не в усіх
цих аспектах аналізовані дані опитувань стосуються безпосередньо тих норм, які запроваджено новим мовним законом, але
всі запитання пов’язані якщо не з буквою, то, так би мовити, з
духом законодавчих новацій, з їхньою загальною орієнтацією на
посилення позицій української мови у відповідних практиках.
Маючи на меті оцінити преференції не лише всього дорослого
населення, а й окремих груп із різними поглядами, я розглядатиму
в кожному випадку дані для всієї вибірки й окремо для мешканців
чотирьох макрореґіонів (Заходу, Центру, Півдня й Сходу) та для
трьох головних мовних груп, окреслених за переважною мовою
повсякденного спілкування, як її вказали самі респонденти.
Україномовними й російськомовними я називатиму тих, хто
заявив про вживання в повсякденному житті «тільки» або «в
більшості ситуацій» відповідної мови, а двомовними – тих, які
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сказали, що спілкуються двома мовами «рівною мірою». Нарешті,
для кожного аспекту я розглядатиму дані опитувань за різні роки,
маючи на увазі можливість істотних змін із часом, зокрема, після
Євромайдану та початку російської аґресії проти України. У
більшості випадків я порівнюватиму дані опитувань КМІСу,
проведених у лютому 2012 та травні 2017 року, але для тих
запитань, які 2012-го не ставилися, я муситиму обмежитися
порівнянням даних 2017 року з іншим післямайданним опитуванням, від вересня 2014-го*. Задля порівнянності результатів у
даних раніших опитувань вилучено респондентів із тих територій,
які пізніше стануть недоступними для українських соціологів
унаслідок російської аґресії, тобто Криму та частини Донбасу.
Таким чином, подані в таблицях цифри відбивають реальні зміни в
преференціях громадян, а не зміну загальнонаціональних
показників просто внаслідок зменшення території країни.
Загальна спрямованість мовної політики
У всіх трьох опитуваннях КМІС на моє замовлення запитував
респондентів, що, на їхню думку, державна політика в мовній
сфері має робити «в першу чергу», пропонуючи той самий вибір
між трьома альтернативами, які впродовж усіх років незалежності
обстоювали, хоч і неоднаково формулюючи, різні політичні партії
та громадські організації. В усіх опитуваннях респонденти
найчастіше вказували два завдання: «сприяти поширенню україн*
Опитування 2012 року (2029 респондентів) здійснено за фінансової
підтримки Наукового товариства імені Шевченка в США (з фонду імені
Наталії Данильченко). Опитування 2014 року (2035 респондентів) стало
можливим завдяки ґрантові Канадського інституту українських студій
Альбертського університету (з Вічного фонду імені родини Стасюків).
Опитування 2017 року (2040 респондентів) проведено в межах Дослідницької
ініціативи для демократичних реформ в Україні (RIDRU), фінансованої на
кошти ґранту Інституту перспективних досліджень імені Кулів Альбертського університету (KIAS). У кожному випадку статистична похибка не
перевищує 3,3%.
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ської мови в усіх сферах життя» та «вирішити питання статусу
російської мови» (про «реалізацію прав національних меншин у
мовній сфері» вони дбали набагато менше). Це були два
принципово різні способи подолати разючу невідповідність між
формальним статусом української мови як єдиної державної та її
досить обмеженим обсягом уживання в багатьох суспільних
ділянках: перший спосіб передбачав розширення вжитку, а другий –
фактичне зниження статусу через надання такого самого статусу
російській мові, яке леґітимізувало б (як це сталося в Білорусі) її
переважне вживання. Як показують наведені в табл. 1 показники,
вже в опитуванні 2012 року орієнтація на поширення української
мови суттєво переважала, але до 2017-го вона набагато посилилася, до того ж це посилення охопило всі реґіональні та мовні
групи, хоч між ними зберігаються великі відмінності*. Оскільки
україномовці та переважно україномовні мешканці Заходу від
початку величезною більшістю підтримували українізацію, то
найбільшої зміни зазнали преференції двомовних і російськомовних респондентів, які переважають на Сході та Півдні, а також
мешканців Центру, які раніше мали менш рішучу позицію. Хоча
російськомовці та, меншою мірою, мешканці Півдня й Сходу все
ще надають перевагу підвищенню статусу російської мови, велика
частина членів цих груп, попри власну російськомовність,
усвідомила першорядну важливість поширення національної мови,
забезпечивши таким чином безперечну загальнонаціональну
перевагу цієї позиції.
*
Треба мати на увазі, що не всі відмінності між показниками різних
років для тих самих категорій респондентів є статистично значущими, тобто
відбивають реальні зміни в преференціях певних суспільних груп, а не
похибки їх вимірювання за допомогою обмеженої вибірки респондентів.
Систематична перевірка значущості забрала б дуже багато часу й істотно
обтяжила представлення результатів у таблицях. Для приблизного
оцінювання можна вважати значущими всі відмінності, що перевищують
статистичну похибку, тобто 3,3% для всієї вибірки та пропорційно більше
для певних її частин (задля спрощення пропоную вважати єдиним порогом
для всіх частин рівень 10%).
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Таблиця 1.
Відповіді респондентів на запитання «На Вашу думку,
державна політика в мовній сфері має в першу чергу…»
(КМІС, лютий 2012 та травень 2017; у відсотках) *[6]
Всі
респонденти

Україно- Двомовні Російськомовні
мовні

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017
Сприяти поширенню
української мови в усіх
сферах життя
Вирішити питання статусу
російської мови
Забезпечити реалізацію
прав національних меншин
у мовній сфері
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

44,4 61,0 71,9 85,8 39,8 51,4 11,5 23,9
29,4 20,0 7,4

2,6 26,1 19,4 59,9 53,6

11,4 11,6 7,8

6,2 15,5 18,1 13,5 15,7

14,9

7,4 13,0 5,4 18,5 11,1 15,1 6,7

Захід

Центр

Південь

Схід

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017
Сприяти поширенню
української мови в усіх
79,9 86,8 57,7 73,4
сферах життя
Вирішити питання статусу
6,0 4,1 13,9 8,4
російської мови
Забезпечити реалізацію
прав національних меншин 6,8 6,2 11,4 9,8
у мовній сфері
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
7,3 2,9 17,0 8,4
*

21,1 34,3 6,9 28,8
55,7 42,5 49,8 39,7
10,2 13,5 29,0 22,8
13,0 9,6 24,2 8,6

У цій і подальших таблицях великими літерами виділено ті варіанти
відповідей, що їх інтерв’юери мали не зачитувати респондентам, але
реєструвати, якщо ті називали ці варіанти з власної ініціативи.
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Утім, підтримка політики на поширення української мови не
дуже прояснює, чого саме хочуть респонденти, адже не зрозуміло,
якого рівня її поширеності вони воліли б: до паритету з
російською (якого в багатьох ділянках насправді й досі немає), до
явної переваги чи, може, до повної монополії? Чіткої відповіді на
це запитання навряд чи можна очікувати, зокрема, через соціальну
неприйнятність радикальних варіантів відповіді, що їх багато
респондентів, отже, не бажатимуть артикулювати, навіть якщо
насправді воліли б. Але певне уявлення про масштаби бажаної
українізації дає інше запитання: як «має розвиватися мовна
ситуація в Україні в перспективі», тобто, на яку далекосяжну мету
має орієнтуватися нинішня мовна політика? Тут респонденти теж
роблять вибір головно між двома першими альтернативами, згідно
з якими «українська мова має бути основною мовою в усіх сферах
спілкування» та «Україна має бути двомовною країною»
(переважання російської мови для більшості є неприйнятним чи,
можливо, недоречним для висловлення незнайомому інтерв’юерові). Як бачимо з табл. 2, у цій дилемі більшість респондентів також вибирають українізацію, а не двомовність, хоч її
перевага не така велика, як для попереднього запитання.
2006 року, коли це запитання вперше поставлено в опитуванні
центру «Громадська думка», двомовність навіть була популярнішою за українізацію [4]), 2012-го перевага українізаційної
альтернативи становила менш як 10%, а 2017-го вона стала майже
вдвічі привабливішою за свою конкурентку. В цьому випадку
загальнонаціональної зміни також досягнуто насамперед за
рахунок переорієнтації мешканців Півдня й особливо Сходу,
велика частина (хоч усе ще явна меншість) яких нині надає
перевагу поступовому утвердженню української мови як панівної
в усіх сферах спілкування. Це саме та – вже давно зауважена в
наукових працях [5] – невідповідність між власною мовною
практикою багатьох громадян та їхніми преференціями щодо
мовної ситуації в суспільстві, яка дає шанс на неконфронтаційне
здійснення політики поширення української мови, що є головним
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завданням нового мовного закону. З огляду на ці преференції
закон цілком доречний, і змінювати його в жодному разі не варто.
Таблиця 2.
Відповіді респондентів на запитання «Як, на Вашу думку, має
розвиватися мовна ситуація в Україні в перспективі?»
(КМІС, лютий 2012 та травень 2017; у відсотках)
Всі респон- УкраїноРосійськоДвомовні
денти
мовні
мовні
2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017
Українська мова має бути
основною мовою в усіх
сферах спілкування
Україна має бути
двомовною країною
Російська мова має бути
основною мовою в усіх
сферах спілкування
ІНШЕ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

50,3 60,1 81,1 86,0 46,8 50,5 12,9 20,7
41,7 32,9 12,1 9,1 43,0 41,0 79,1 70,7
1,9

1,9 0,1

0,1

0,6

6,0

4,5

Захід

0,2
6,5

0,3
0,1
4,4

Центр

1,8
0
8,5

2,8
1,2
4,6

Південь

4,2

3,8

0
3,8

1,1
3,6

Схід

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017
Українська мова має бути
основною мовою в усіх
сферах спілкування
Україна має бути
двомовною країною
Російська мова має бути
основною мовою в усіх
сферах спілкування
ІНШЕ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
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86,2 90,7 67,7 71,3 23,7 32,4 10,3 24,4

6,4

6,8 23,9 21,6 70,1 60,7 77,7 60,5

0,3

0

0,2

1,3

4,6

3,3

5,1

4,5

0,5
6,6

0,2
2,3

0
8,2

0,5
5,3

0
2,6

0,2
3,3

0
6,8

2,3
8,3
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Вживання української мови в державних
і недержавних закладах
Оскільки розглянуті вище запитання надто загальні, задля
детальнішого з’ясування преференцій громадян треба запитувати
про мововжиток у конкретних практиках. Опитування КМІС
містили низку таких запитань, що стосувалися й державного, й
приватного сектору. Зокрема, респондентів запитували про бажану
для них мову документації та спілкування з громадянами в
«державних закладах». Як бачимо з табл. 3 та 4, в обох випадках
більшість загальнонаціональної вибірки висловилася за українську
мову, особливо в документації, яку українські громадяни традиційно вважають більш реґульованою, ніж усне спілкування, де
багато хто вважає прийнятним, аби всі робили так, як їм зручно.
На жаль, 2012 року ці запитання до анкети не внесено, тому
відповіді 2017-го можна порівнювати лише з показниками 2014-го.
За короткий час між цими опитуваннями підтримка вживання в
документації саме української мови трохи зросла, насамперед за
рахунок респондентів зі Сходу, серед яких у 2014 році майже не
було прибічників цього варіанта, а через три роки їх стало аж
третина. Цікавішою, однак, є інша істотна зміна в преференціях
мешканців Сходу та Півдня, а також тих респондентів, які в
повсякденному житті спілкуються переважно російською або
двома мовами: серед них різко зменшилася підтримка варіанта «на
вибір» і, відповідно, збільшилася прихильність до ведення
документації «двома мовами». Можна побачити в цій зміні
ліберальне розуміння належних стосунків між державою та
громадянином, згідно з яким держава не може поводитися з
громадянином на свій розсуд, а має забезпечити рівні права
членам усіх (великих) груп, зокрема мовних. Проте можливе й
інше тлумачення: якщо раніше російськомовні мешканці південносхідних областей не заперечували, щоб чиновники вели документацію лише російською мовою, яку, мабуть, вони здебільшого й
вибирали б за відсутності чітких приписів, то тепер російсько233
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мовці більше усвідомлюють важливість уживання в цій практиці
української мови, але не бажають відмовитися й від близької та
звичної їм російської. Якою мірою ці тлумачення відповідають
дійсності, треба перевіряти в подальших дослідженнях, зокрема
якісних, котрі дають кращу нагоду збагнути нюанси й
суперечності уявлень різних людей.
Таблиця 3.
Відповіді респондентів на запитання
«Якою мовою, на Вашу думку, має вестися документація
в державних закладах у Вашому місті (районі)?»
(КМІС, вересень 2014 та травень 2017; у відсотках)
Всі респон- УкраїноРосійськоДвомовні
денти
мовні
мовні
2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017
Українською
Російською
Обома мовами
На вибір (українською або
російською)
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

62,8 67,5 92,5 90,3 54,0 58,6 28,7 33,4
5,9 1,0 0,2 0,1 2,3 0,6 15,3 3,3
11,1 19,0 2,9 3,2 12,1 24,6 21,4 43,4
17,9 11,0 2,9

5,3 28,4 16,0 31,9 16,9

2,2

1,1

1,6

Захід

1,4

Центр

3,2

0,2

Південь

2,7

3,1

Схід

2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017
Українською
Російською
Обома мовами
На вибір (українською або
російською)
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

96,9 96,3 76,0 79,9 47,5 40,3 6,8 32,3
0
0
0
0,4 8,8 2,8 23,6 1,1
1,7 2,9 7,2 7,2 15,2 37,1 27,7 47,4
1,2

0,6 14,9 11,1 23,0 19,1 41,2 13,5

0,2

0,2

1,9

1,5

5,5

0,8

0,7

5,6

Утім, у документації державні заклади вживали лише чи
переважно українську мову задовго до ухвалення нового закону,
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зокрема й у південно-східних областях. Справжньою новацією
закону 2019 року є чітка норма про обов’язкове вживання державної мови також в усному спілкуванні між чиновниками та
громадянами, хай і зі збереженням можливості спілкування
іншими мовами, якщо їх воліють громадяни й знають чиновники.
Досі саме в цій практиці мововжиток чи не найбільше відхилявся
від правового статусу української мови як єдиної державної, а
отже, згідно з тлумаченням Конституційного Суду ще від
1999 року, «обов’язкового засобу спілкування на всій території
України при здійсненні повноважень органами державної влади та
органами місцевого самоврядування» [6]. Адже російською чи
почасти російською відбувалося спілкування не лише в містах
Сходу та Півдня, де громадяни та держслужбовці воліли саме її, а
й у містах і містечках інших реґіонів, де чиновники нерідко
іґнорували преференції україномовних громадян, які зазвичай
мирилися з цим іґноруванням або навіть підлаштовувалися під
чиновників. Наведені в табл. 4 відповіді респондентів на запитання
про бажану мову спілкування в державних закладах у їхній
місцевості демонструють, що поміж зручністю працівника та
зручністю відвідувача члени всіх мовних і реґіональних груп
набагато частіше обирають другий варіант, і цей вибір таки можна
кваліфікувати як ліберальне розуміння стосунків між державою та
громадянами, хай і не конче цілком усвідомлене. Ба більше, між
2014 та 2017 роками російськомовці та мешканці Півдня стали
істотно більше підтримувати вибір відвідувача, а серед мешканців
Сходу значно зменшилася підтримка права вибору працівника
закладу. До речі, за цей час преференції респондентів зі Сходу та
Півдня зблизилися, бо перші стали більше схилятися до вживання
української мови, яку раніше майже одностайно відкидали, а другі –
до забезпечення права вибору відвідувачів. Водночас обидві ці
групи стали менше підтримувати вживання російської мови,
віддаючи перевагу українській чи можливості вибору відвідувачів.
У загальнонаціональній вибірці значних змін не сталося: всі
відмінності перебувають на межі похибки, крім хіба що зниження
підтримки спілкування лише російською мовою.
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Таблиця 4.
Відповіді респондентів на запитання «Якою мовою,
на Вашу думку, має відбуватися спілкування в державних
закладах у Вашому місті (районі)?»
(КМІС, вересень 2014 та травень 2017; у відсотках)

Українською
Російською
На вибір працівника (українською або російською)
На вибір відвідувача
(українською або російською)
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

Українською
Російською
На вибір працівника
(українською або російською)
На вибір відвідувача
(українською або російською)
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

Всі респон- УкраїноРосійськоДвомовні
денти
мовні
мовні
2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017
56,1 59,0 89,1 86,6 43,0 41,3 19,9 23,8
5,2 2,1 0,1 0,1 0,6 2,0 14,4 6,2
10,2

7,6 1,9

27,0 29,5 8,1

2,2

12,9 12,9 19,6 12,6

10,2 41,5 43,5 44,0 53,0

1,5 1,8 0,8 0,9 2,0 0,4 2,1 4,4
Захід
Центр
Південь
Схід
2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017
94,3 92,8 69,2 68,9 33,8 29,0 5,1 26,6
0 0,4 0,1 0,5 9,1 4,7 18,6 4,5
1,4 0,8 6,3 5,8 13,7 14,0 26,4 12,7
4,1

5,6 22,0 24,1 41,7 51,5 49,3 46,8

0,2

0,4

2,3

0,7

1,8

0,8

0,7

9,4

Відповіді на ще одне запитання парадоксальним чином
демонструють дедалі більшу прихильність водночас до вживання
української мови та до забезпечення права вибору громадян. У
всіх трьох опитуваннях соціологи КМІСу цікавилися думкою
респондентів про те, чи повинні державні службовці «відповідати
українською мовою громадянам, які звернулися до них цією
мовою», пропонуючи вибір між обов’язком на всій території України, обов’язком лише в тих місцевостях, де цією мовою говорить
більшість населення, та правом службовців говорити так, як їм
зручно. 2017 року аж 70% респондентів у загальнонаціональній
вибірці висловилися за поширення цього обов’язку на всю
територію країни – на 12% більше, ніж п’ять років до того, при
чому цю зміну забезпечила насамперед переорієнтація мешканців
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Сходу та Півдня, серед яких тепер понад половину підтримує цю
вимогу (істотно зросла також підтримка серед російськомовних і
двомовних респондентів). Відповідно, зменшилася частка тих, хто
вважає за доречне зробити пристосування до україномовних
громадян обов’язковим лише там, де вони становлять більшість
населення. Знову ж таки, рівень підтримки цього варіанта відповіді
найбільше знизився на Півдні та Сході, мешканці яких, отже,
стали більше готовими поширити обов’язок уживання української
мови в державних установах і на власні населені пункти. Ця зміна,
як видається, демонструє дедалі чіткіше усвідомлення, що право
спілкуватися українською мовою громадяни мають на всій
території України, а чиновники, отже, зобов’язані забезпечити
можливість його реалізації. Адже лише один із восьми респондентів в опитуванні 2017 року заявив, що чиновники можуть відповідати на українську мову так, як їм зручно, й навіть у переважно
російськомовних реґіонах ця частка не перевищувала чверті.
Оскільки спілкування українською мовою з тими громадянами, які нею звертаються, не заперечує можливості спілкування
російською з тими, хто воліє саме її, то це усвідомлення, в
принципі, цілком сумісне з відзначеною вище настановою на
право вибору відвідувачів, хоча для різних груп респондентів міра
сумісності може бути різною. Можна припустити, що переважно
російськомовні респонденти східних і південних областей, близько
половини яких висловилися за право вибору, бажають, аби
чиновники відповідали носіям кожної з двох мов так, як ті до них
звертаються, а переважно україномовні мешканці Заходу та
Центру, які надають перевагу спілкуванню в державних закладах
українською, схильні наполягати лише на пристосуванні до цієї
мови, не дбаючи про те, якою мовою відповідають на російську. В
кожному разі, як загальнонаціональний обов’язок пристосування
чиновників до російської мови розглядають, за даними 2017 року,
лише 31% громадян (таблицю не наводитиму, щоб іще більше не
переобтяжувати читачів). Навіть в окремих мовних і реґіональних
групах ця частка не перевищує 38% (для Півдня, тоді як на Сході
вона становить лише 27%, а серед російськомовних респондентів –
30%). Переважна більшість членів кожної з цих груп воліє обмежити цей обов’язок переважно російськомовними місцевостями
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або ж не накладати його взагалі, демонструючи таким чином дуже
різні настанови щодо вживання української та російської мов,
зумовлені їх неоднаковим правовим і суспільним статусом.
Таблиця 5.

Всі респонденти
Україномовні
Двомовні
Російськомовні
Захід
Центр
Південь
Схід

2012
58,4
82,7
47,9
33,6
88,1
70,5
32,2
38,5

2017
70,1
86,8
63,8
44,6
91,2
75,7
51,6
51,1

2012
20,0
9,2
21,8
33,0
5,8
11,7
35,2
30,9

2017
14,6
8,0
18,6
23,2
4,7
11,6
24,8
21,1

2012
14,3
3,6
19,3
25,0
1,3
8,7
27,1
20,6

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

ІНШЕ

Ні, вони можуть
відповідати тією мовою,
якою їм зручніше

Так, але лише в тих
місцевостях, де цією
мовою говорить
більшість населення

Так, на всій території
України

Відповіді респондентів на запитання «Як Ви вважаєте,
чи повинні державні службовці відповідати українською
мовою громадянам, які звернулися до них цією мовою?»
(КМІС, лютий 2012 та травень 2017; у відсотках)

2017 2012 2017 2012 2017
12,7 0,6 0,2 6,6 2,4
3,3 0,2 0,2 4,2 1,6
14,1 1,0
0
10,0 3,6
29,3 0,9 0,4 7,5 2,5
3,9 0,5
0
4,3 0,2
8,9 0,5 0,5 8,7 3,2
22,1 0,6
0
4,9 1,6
21,8 1,0
0
8,9 6,0

Але державними закладами новий закон не обмежується,
вимагаючи вживання української також у низці недержавних
практик, де має бути забезпечене право громадян спілкуватися
цією мовою. Право держави реґулювати мововжиток у приватному
секторі є суперечливим питанням, на яке різні держави (та різні
фахівці, що оцінюють їхню політику) відповідають по-різному. В
багатьох новостворених і навіть деяких усталених державах
переважає думка, що влада має підтримувати позиції мови, яка
перебуває в несприятливому становищі (зокрема, внаслідок
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ранішої дискримінації), не лише підтримчими заходами в
державному секторі, а й певними обмеженнями на панування
традиційно вживаних мов у недержавних ділянках. Такою думкою
керувалися, зокрема, творці мовного законодавства Бельгії,
Квебеку, Франції, а також балтійських країн, що мають подібну до
України спадщину імперської русифікації [7]. Новий український
закон про державну мову також установлює вимогу вживання
української мови в різних недержавних практиках, застерігаючи
водночас право вживання інших мов, якщо вони прийнятні для
учасників відповідної взаємодії. Оскільки ця вимога набагато
розширює коло людей, від яких можуть зажадати спілкуватися
українською, вона може викликати більший спротив, аніж інші
норми закону. Але якщо проти цієї норми заперечуватимуть
надавці послуг у приватному секторі, то це не означає, що вона
неприйнятна чи непотрібна для споживачів, – а саме їхнє право
демократична держава має в цих ділянках захищати передусім.
Щоб з’ясувати думку населення щодо реґулювання мововжитку в недержавних практиках, 2014 року я додав до запитання
про обов’язок державних службовців відповідати українською
мовою таке саме запитання про «працівників торгівлі та сфери
послуг». У табл. 6 подано відповіді респондентів за 2014 та
2017 роки, які показують стрімке поширення думки про те, що цей
обов’язок працівники вказаних ділянок повинні мати на всій
території України. Якщо у 2014 році так уважало понад третину
респондентів у загальнонаціональній вибірці, то у 2017 – вже
понад половину, до того ж це збільшення відбулося в усіх мовних і
реґіональних групах. Відповідно, в усіх групах істотно, хай і
неоднаково, зменшилася частка тих, хто вважає за доцільне
обмежити обов’язок тими місцевостями, де українською мовою
говорить більшість населення. Водночас тих, хто взагалі не бачить
потреби накладати такий обов’язок, серед мешканців Центру та
двомовних респондентів стало істотно менше, а серед російськомовних і південних, навпаки, більше. В кожному разі, російськомовці все ще переважно заперечують проти запровадження цього
обов’язку в їхніх власних місцевостях, хоч і набагато менш
рішуче, ніж раніше. Натомість україномовці майже одностайно
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прагнуть поширити на приватний сектор ті самі загальнодержавні
норми, що вже давно встановлені (хоч далеко не завжди
виконуються) в державному. Водночас ті й інші мають досить
подібну позицію щодо вживання російської мови, не вважаючи,
що воно має бути для надавців послуг обов’язковим у спілкуванні
з російськомовними клієнтами: встановлення такого обов’язку на
всій території країни підтримали менш як чверть респондентів у
всіх розглядуваних групах. Утім, між двома опитуваннями ця
частка в загальнонаціональній вибірці майже вдвічі зросла, і
найбільше, хоч як не парадоксально, за рахунок україномовців та
мешканців Заходу й Центру, які, очевидно, не бачать проблеми в
тому, щоб надавці послуг задовольняли преференції не тільки
україномовних, а й російськомовних клієнтів.
Таблиця 6.

Всі респонденти
Україномовні
Двомовні
Російськомовні
Захід
Центр
Південь
Схід
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2014
34.4
54.2
22.3
15.6
57.8
38.6
21.0
12.1

2017
54.0
71.2
47.5
27.3
77.6
57.5
30.2
46.2

2014
30.0
22.7
29.7
39.5
28.6
20.0
36.7
45.5

2017
16.4
13.8
16.2
21.8
12.9
13.7
25.3
13.5

2014
29.8
17.1
39.7
40.9
10.3
34.3
35.8
37.4

Важко відповісти

Інше

Ні, вони можуть
відповідати тією мовою,
якою їм зручніше

Так, але лише в тих
місцевостях, де цією
мовою говорить
більшість населення

Так, на всій території
України

Відповіді респондентів на запитання «Як Ви вважаєте, чи
повинні працівники торгівлі та сфери послуг відповідати
українською мовою громадянам, які звернулися до них цією
мовою?» (КМІС, вересень 2014 та травень 2017; у відсотках)

2017 2014 2017 2014 2017
25.6 0.2 0.4 5.5 3.6
12.1 0.1 0.2 5.9 2.7
30.5 0.3 0.4 8.0 5.3
47.0 0.3 0.8 3.7 3.1
8.8
0
0.2 3.3 0.4
23.1
0
0.9 7.0 4.9
41.6 0.9 0.2 5.5 2.7
33.1
0
0
5.1 7.1
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Як бачимо, громадська думка загалом прихильна до ідеї
державного реґулювання мововжитку в різних ділянках, яку
втілює новоухвалений мовний закон. Більшість громадян підтримує не лише вживання саме української мови в державних
закладах, а й установлення вимог щодо її вживання працівниками
цих закладів, які мають забезпечити проголошене право громадян
нею спілкуватися, до того ж ця підтримка міцнішає в усіх реґіонах
і всіх мовних групах. Ба більше, громадяни підтримують запровадження таких вимог не лише в державному, а й у приватному
секторі, щодо якого рівень підтримки теж зростає серед усіх
аналізованих категорій респондентів. Водночас носії всіх мов і
мешканці всіх реґіонів дедалі більше усвідомлюють, що право
вибирати мову спілкування повинні мати громадяни, а не
чиновники (та, як свідчать відповіді про обов’язок відповідати
україномовцям їхньою мовою, не надавці послуг у приватному
секторі). Втім, російськомовці з південно-східних реґіонів усе ще
здебільшого воліють ведення документації в державних закладах
двома мовами, усного спілкування мовою на вибір відвідувача або
працівника, а обов’язок уживання української близько половини з
них воліє не накладати або обмежити місцевостями, де цією
мовою говорить більшість населення. Дедалі більше підтримуючи
розширення вжитку української мови, вони й далі не хочуть, аби
воно привело до усунення російської. З іншого боку, навіть серед
мешканців Півдня та Сходу популярність установлення обов’язку
відповідати українською на всій території країни дедалі зростає, а
прихильність до його обмеження україномовними місцевостями
(тобто не їхніми) – падає. Таким чином, східняки хочуть
загальнонаціональної (а не реґіональної) політики й водночас
можливості збереження російської мови для тих, хто її воліє, що
суперечить більшості прагненню україномовців із Заходу та
Центру забезпечити в усій країні єдиний мовний режим із
перевагою української мови й без жодних ґарантій для російської.
Видається, що ці преференції можна примирити, дозволивши
вживання російської в усіх частинах України, але за згодою сторін,
а не з законодавчо закріпленого обов’язку, як для української.
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Реґулювання мововжитку на телебаченні та радіо
Ще одним важливим аспектом нового закону є встановлення
чітких вимог щодо вживання української мови в ефірі телеканалів
і радіостанцій. Хоча ці вимоги радикально змінюють законодавчу
основу мовної політики в електронних мас-медіях, вони не є
цілком новими. Норми щодо вживання української мови в цій
ділянці встановлено ще на початку 1990-х років, але вони були
нечіткими, а спеціальний орган для контролю за їх дотриманням –
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення – довгий
час не мав достатніх повноважень і мотивації, щоб забезпечити їх
дотримання. Після Помаранчевої революції ухвалено чіткіші
норми щодо мінімальної частки державної мови (для загальнонаціональних мовників вона становила 75%), Національній раді
надано більше повноважень і обрано її зорієнтований на українізацію склад, який поступово домігся від телеканалів і радіостанцій
підвищення рівня української мови до встановленого законом
мінімуму й навіть трохи вище [8]. Проте за президенства Віктора
Януковича мовний закон 2012 року скасував реґулювання
мововжитку в телерадіопросторі, тож теле- й особливо радіомовники невдовзі суттєво знизили частку української мови, в окремих
жанрах до всього лише кількох відсотків від загального обсягу.
Демонстрована громадськими моніторинґами явна марґіналізація
української мови в цій ділянці стала одним із головних доказів
необхідності поновити державне реґулювання. Після падіння
режиму Януковича ідею такого реґулювання втілено спершу в так
званих квотах української мови на радіо й телебаченні, запроваджених у 2016 – 2017 роках поправками до закону про
телерадіомовлення, а потім у законі про державну мову, присвячені медійній ділянці статті якого посилалися на «квотні» норми
галузевого закону. Тепер держава вимагає від загальнонаціональних мовників мінімум 75% української мови, а від реґіональних –
мінімум 60%, додатково обумовлюючи дотримання цього мінімуму також в окремих частинах доби, щоб україномовні продукти
не можна було зосередити в непривабливий час [2, с. 205 – 206].
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Чи підтримують громадяни таке реґулювання? В табл. 7
подано відповіді респондентів в опитуваннях 2012 та 2017 років,
яке показує суттєве зростання рівня підтримки за цей період і
водночас обмеженість цього рівня, що виразно дисонує з
переважною підтримкою державного втручання в інших ділянках.
В останньому опитуванні всього третина громадян висловилася за
встановлення вимог щодо частки української мови на всіх
телеканалах і радіостанціях, і тільки на Заході та серед україномовців підтримка цієї опції перевищувала 50%. Навіть переважно
україномовні мешканці Центру, які значною більшістю підтримали державне втручання задля поширення української мови, в
цьому випадку налаштовані досить скептично, з показником
підтримки приблизно на загальноукраїнському рівні. Майже
чверть респондентів у всій вибірці вважають, що вимоги щодо
української мови треба запроваджувати тільки на державних
телеканалах і радіостанціях, а ще третина – що всі канали та
станції мають визначати мову своїх програм самостійно. Частка
тих, хто воліє хоч якогось реґулювання в цій ділянці (або для всіх
мовників, або тільки для державних) перевищує половину тільки
серед україномовців і мешканців Заходу та Центру, тоді як в інших
мовних і реґіональних категоріях більшість респондентів
заперечує проти будь-якого реґулювання або не має певної позиції.
Хоча за п’ять років між двома опитуваннями частка прибічників
загального реґулювання зросла аж на 9%, це зростання відбулося
головно за рахунок зменшенням частки невизначених респондентів, тоді як опонентів державного втручання не поменшало.
На мою думку, головна причина досить критичної налаштованості громадян до реґулювання мововжитку в телерадіопросторі
полягає в тому, що воно зазіхає на свободу їхнього вибору
(прагнення забезпечити яку демонструють, зокрема, відповіді на
запитання про мову спілкування в державних закладах та про
мовні обов’язки службовців і надавців послуг). Тим часом
очевидно, що забезпечити перевагу української мови чи бодай її
паритет із російською без такого реґулювання (або з реґулюванням
лише нечисленних і непопулярних державних мовників) не вийде.
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Тому в цьому аспекті новий мовний закон суперечить
преференціям громадян, але на це, здається, немає ради, тим паче,
що самі ці преференції досить суперечливі, адже багато з тих, хто
заперечує проти державного втручання, водночас хотів би чути
більше української мови в суспільстві загалом і в ефірі зокрема.
Таблиця 7.
Відповіді респондентів на запитання «Як Ви вважаєте,
чи має держава встановлювати вимогу, щоб певна частина
мовлення на телеканалах і радіостанціях
проводилася українською мовою?»
(КМІС, лютий 2012 та травень 2017; у відсотках)
Всі респон- УкраїноРосійськоДвомовні
денти
мовні
мовні
2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017
Так, на всіх телеканалах і
радіостанціях
Так, але тільки на
державних телеканалах і
радіостанціях
Ні, вони повинні визначати
мову своїх програм
самостійно
ІНШЕ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

Так, на всіх телеканалах і
радіостанціях
Так, але тільки на
державних телеканалах і
радіостанціях
Ні, вони повинні визначати
мову своїх програм
самостійно
ІНШЕ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
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Мова освіти
Мова освіти опинилась у фокусі уваги відразу після ухвалення
у вересні 2017 року нового закону про освіту, мовна стаття якого
передбачала різке звуження обсягу вживання меншинних мов на
користь державної. Зокрема, йшлося про переведення шкіл, де досі
всі предмети викладали відповідними мовами меншин, на
викладання після початкових класів переважно українською, а в
раніше російськомовних школах – лише українською (за винятком
російської та чужих мов як предметів). Адже можливість викладання частини предметів іншими мовами надано лише офіційним
мовам ЄС, що в Україні означає угорську, румунську й кілька
інших мов, якими навчається набагато менше учнів, ніж
російською. Хоча угорській і румунській меншинам надано кращі
умови, ніж іншим, саме вони – та уряди їхніх «етнічних
батьківщин» – найрішучіше протестували проти нового закону,
який позбавив їх змоги повністю надавати своїм дітям середню
освіту меншинною мовою. Оскільки угорські протести завдали
шкоди не лише двостороннім стосункам, а й інтеґрації України в
західні структури, український уряд намагався вреґулювати
ситуацію за допомогою Венеційської комісії, пославши ухвалений
закон їй на експертизу й пообіцявши виконати її рекомендації. В
грудні 2017 року комісія рекомендувала продовжити перехідний
період запровадження нових норм, поставити російську мову в
таке саме становище, як мови інших меншин, та звільнити
приватні заклади від тих вимог, які встановлюються для державних. Але угорська влада не погодилася з такою м’якою критикою,
натомість українське міністерство освіти вирішило виконати
тільки першу рекомендацію, але й на її виконання в парламенті
забракло голосів [9; 10]. Закон про державну мову просто
продублював мовну статтю закону про освіту, підтримавши таким
чином курс на дальшу українізацію, але залишивши нерозв’язаними проблеми виконання рекомендацій Венеційської комісії,
невдоволення меншин звуженням обсягу їхніх мов та міждержавного конфлікту з Угорщиною.
245

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 3-4 (99-100)

Наскільки мені відомо, результатів соціологічних опитувань,
які чітко показали б ступінь підтримки запроваджених мовних
змін в освіті, немає, тим паче за різні роки, щоб простежити зміну
цього ступеня з часом. Опитування, яке провів 2018 року Інститут
економічних досліджень і політичних консультацій, обмежувалося
окремими районами трьох областей і охоплювало переважно
членів національних меншин, які там компактно живуть. До того ж
можна сумніватися, чи респонденти добре розуміли запитання про
те, як вони оцінюють «впровадження статті 7 закону про освіту в
практику освітнього процесу», тобто чи знали вони, в чому саме
полягають норми тієї статті [10, с. 16–33]. До ухвалення закону
про освіту соціологи не могли питати не тільки про ставлення до
його норм, а й про ставлення до переходу на змішаний мовний
режим у школах із викладанням меншинними мовами, яке тоді
здавалося непорушним. КМІС довгий час цікавився думкою
респондентів лише про доцільність викладання російської мови як
предмета в україномовних школах, і це питання ввійшло також до
трьох опитувань, аналізованих у цій статті. Порівняння відповідей
респондентів за різні роки показує дедалі меншу зацікавленість у
цьому предметі: якщо 2012 року 46% респондентів у всій вибірці
вважали, що російську треба обов’язково викладати на всій
території України, то 2017-го такої думки дотримувалися лише
30%. Натомість удвоє – від 21% до 40% відповіли, що російську
мову треба викладати «тільки в тих школах, де цього бажають
батьки учнів». Ще 23% підтримали проміжний варіант:
обов’язкове викладання «тільки в тих місцевостях, де цією мовою
говорить більшість населення». Навіть серед російськомовців та
мешканців Півдня й Сходу за обов’язкове викладання в усій
Україні висловилося менш як половина, а майже чверть виступали
за право вибору батьків. Можна припустити, що зниження рівня
підтримки обов’язкового викладання російської мови почасти є
реакцією на російську аґресію, одним із напрямів руху «геть від
Москви». Водночас воно може відбивати також прагматичне
уявлення, що в переважно російськомовних реґіонах батьки все
одно захочуть викладання найуживанішої мови, а україномовній
частині країни накидати її як обов’язкову не варто.
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Проте це запитання не має безпосереднього стосунку до
головної зміни, яку запровадили закони про освіту й про державну
мову, а саме – до запровадження української замість російської (та
інших мов меншин) для викладання більшості предметів. Краще
уявлення про ставлення до цієї зміни дають відповіді на запитання
про те, «якою повинна бути державна політика стосовно
викладання української мови в російськомовних школах», котре я
вніс до анкети 2014 року, але, на жаль, не повторив 2017-го. Як
можна бачити з табл. 8, половина всіх респондентів уважала, що
українська мова в тих школах має викладатися «як предмет у тому
самому обсязі, що й російська мова», яка є в тих школах мовою
викладання переважної більшості предметів. Прикметно, що серед
російськомовців цьому варіантові надали перевагу 60%, а серед
мешканців Сходу – аж дві третини. Думку про те, що обсяг
викладання української має бути меншим, ніж російської, поділяли
5% усіх респондентів, 11% російськомовців і 18% східняків.
Водночас майже третина респондентів у загальнонаціональній
вибірці вибрали варіант, подібний до того, який передбачено
новим законом про освіту: що українську мову «треба не лише
викладати як предмет, а й викладати нею деякі інші предмети».
Серед україномовців і західняків його підтримали аж 40%, і лише
на Сході рівень підтримки виявився набагато нижчим від
загальнонаціонального, але й там кожен п’ятий погоджувався, що
роль української мови в російськомовних школах не має
обмежуватися викладанням її як предмета. За п’ять років від того
опитування популярність цієї думки, напевно, зросла, як зросла
підтримка українізаційних заходів у багатьох інших ділянках.
Утім, згідно з новим законом у російськомовних школах викладатимуть українською не деякі предмети, а майже всі, а таку
радикальну зміну російськомовні респонденти, мабуть, підтримуватимуть менше, ніж помірковану. Тому можна припустити, що
новий мовний режим у школах, де раніше викладали тільки
російською або мовами інших меншин, велика частина населення
схвалюватиме, але навряд чи це буде більшість. А серед російськомовців більшість майже напевно заперечуватиме, принаймні
попервах.
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Таблиця 8.
Відповіді респондентів на запитання «Якою, на Вашу думку,
повинна бути державна політика стосовно викладання
української мови в російськомовних школах?» (КМІС,
вересень 2014; у відсотках)
Українська мова
повинна викладатися:
як предмет у тому ж
обсязі, що й російська
мова
як предмет у меншому
обсязі, ніж російська
мова
її треба не лише
викладати як предмет,
а й викладати нею
деякі інші предмети
ЇЇ НЕ ТРЕБА
ВИКЛАДАТИ
ВЗАГАЛІ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

Всі
Укр- Дво- РосЗахід Центр Південь Схід
респ. мовні мовні мовні
50,2

40,4

53,3

60,6

46,3

40,1

58,0

67,6

7,7

5,3

9,2

10,5

6,0

6,5

4,9

17,6

31,7

40,4

29,5

21,5

41,1

36,4

29,0

11,5

0,6

0,2

0,9

1,1

0

0,7

0,7

1,0

9,8

13,7

7,2

6,3

6,7

16,3

7,5

2,4

Висновки
Аналіз преференцій різних частин населення України щодо
мовної політики держави показав, що більшість громадян загалом
підтримують ключові аспекти нового закону про державну мову,
тому твердження про потребу скасувати закон з огляду на думку
громадян є хибними в кращому разі й облудними в гіршому.
Найвиразніше ця підтримка виявляється у відповідях на запитання
щодо мововжитку в державних закладах: переважна більшість
підтримує не лише вживання насамперед української мови в
документації та усному спілкуванні між працівниками й відвідувачами, а й накладання на перших обов’язку відповідати другим
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українською, якщо ті нею звертаються. Мало того, понад половину
респондентів уважають, що пристосування до української мови
має бути обов’язком і для працівників недержавної сфери послуг, і
то на всій території України. Водночас велика частина респондентів воліє, щоб відвідувачі державних закладів могли самі
вибирати мову спілкування з працівниками закладів, а нижчий,
ніж для державного сектору, рівень підтримки обов’язку відповідати українською в сфері послуг наводить на думку, що право
вибору в тій сфері для багатьох іще важливіше. Крім того, серед
переважно російськомовних мешканців Сходу та Півдня
підтримка вживання саме української мови істотно слабша, ніж
загалом в Україні, а прихильність до вибору громадян – істотно
сильніша. Хоча після початку російської аґресії російськомовці
набагато більше підтримують уживання української мови в різних
ділянках, вони все одно хочуть мати право вживати також рідну та
звичну російську. В цьому сенсі новий мовний закон, який
дозволяє російську й інші мови лише за згодою сторін, але не
згідно з чіткими нормами, відповідає побажанням російськомовних громадян не повною мірою.
У двох інших аспектах нового закону його невідповідність
преференціям громадян іще суттєвіша. Державне реґулювання
мововжитку на телебаченні й радіо з метою забезпечити певну
частку української мови та перехід до викладання українською
мовою частини предметів у школах, де раніше все викладалося
російською, підтримала приблизно третина всіх респондентів, а на
Сході й Півдні – набагато менше. Головна причина критичного
ставлення до цих норм, на мою думку, полягає в тому, що вони
зазіхають на свободу мовного вибору громадян, тобто право
вибирати не лише українську, а й російську чи, можливо, інші
мови меншин. Тимчасом ухвалені після Євромайдану законодавчі
норми в мовній ділянці ще більше обмежили вибір громадян,
установивши досить високий мінімум української мови в ефірі
телеканалів і радіостанцій та звівши роль російської в колись
цілком російськомовних школах до викладання її як предмета.
Якщо в першому випадку це можна виправдати необхідністю
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подолати марґіналізацію української мови, що без державної
підтримки програє в ринковому змаганні з традиційно панівною
російською, то в другому повне вилучення російської стало радше
радикальним виявом постмайданної настанови великої частини
політикуму й суспільства на якнайшвидший рух «геть від
Москви». Хоч воно поки що не спричинилося до помітних
протестів, це вилучення не сприяє ані національній єдності, ані
міжнародній репутації України як держави, що дбає про права
людини загалом і меншин зокрема.
З погляду національної єдності й прав людини було б
доцільно, як рекомендувала Венеційська комісія, зрівняти
російську з мовами інших меншин, тобто дозволити викладання
нею частини предметів, яку мала б вибирати адміністрація школи
разом із батьками учнів (в установлених міністерством освіти
межах, що забезпечували б належне знання української). А для
забезпечення громадянам вибору мови в інших ділянках, де вони
його прагнуть, зокрема в спілкуванні з державними службовцями
й надавцями послуг, найкраще було б надати російській мові
спеціального статусу в переважно російськомовних реґіонах чи
окремих місцевостях, який відрізняв би території з обов’язком
уживати обидві мови від тих, де обов’язковою є тільки українська.
Така модель «асиметричної територіалізації» мовних прав
застосовується, зокрема, в Іспанії, де кастильська (іспанська) мова
вживається в усій країні, а каталонська, баскська та ґалісійська –
лише в однойменних автономних частинах [11]. На жаль, шанс на
неконфронтаційне запровадження такої моделі в Україні було
змарновано за часів Януковича недемократичною спробою накинути її сумнозвісним законом Ківалова-Колесніченка без
урахування позиції політичних сил, що представляють україномовне населення, та без законодавчих механізмів реального
забезпечення прав цього населення й позицій української мови як
національної [12]. А після російської аґресії велика й дуже активна
частина населення пов’язує ідею офіційного статусу російської чи
якоїсь іншої мови з загрозою автономізму й сепаратизму, тому
спроба її реалізації викликала би рішучі протести й ескалацію
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суспільної напруги. А отже, найближчим часом можна радше
очікувати поміркованого підходу до виконання окремих норм
закону про державну мову, який не перешкоджатиме вживанню
інших мов там, де є потреба й можливість, а також законодавчого
закріплення права на вживання меншинних мов у майбутньому
законі про національні меншини та, можливо, в деяких змінах
закону про освіту. Втім, поблажливість у виконанні мовного
закону може обернутися вживанням російської мови не поряд з
українською, а замість неї (тобто вибором не громадян, а
чиновників чи надавців послуг), що звело б нанівець покладений в
основу закону намір позбутися порушення прав україномовців.
Бажано все-таки було б досягти законодавчого компромісу між
інтересами ключових мовних груп і відтак його неухильно
дотримуватися, але досвід пострадянської України налаштовує на
песимізм і щодо першого, й щодо другого.
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суспільства, ніж відомі концептуальні та аналітичні результати
його осмислення [1, c. 176].
Складність процесу національного самовизначення українців
визначається сьогодні дихотомією суспільної свідомості, що, з
одного боку, наполегливо намагається зберегти елементи радянської ціннісної системи, а з іншого, – сформувати ціннісні засади
життєдіяльності на ліберально-демократичній основі.
Як відомо, ідентичність буває особистою та колективною.
Перша означає тожсамість статі, сімейного стану, зайнятості,
освіти, місця проживання, вірування тощо однієї і тієї самої
людини у різні проміжки часу. Очевидно, що ці ролі можуть
змінюватися, але ці зміни все одно будуть стосуватися однієї і тої
самої особи. Механізмом формування особистої ідентичності
людини є інтеріоризація всіх обставин її життєдіяльності в
особистісні, психологічні структури – підсвідомі або трансцендентні стосовно конкретної ситуації, що набувають у цьому
випадку для особи всезагального значення.
Найбільш важливими формами колективної ідентичності є
соціальні: класові, етнічні, національні, громадянські, політичні
тощо. Спільним для них є уявлення особи про свою належність до
групи, спільноти «своїх», до «наших», до тих, які в її свідомості
постають як «ми». Ця позитивна установка стосовно оцінки
конкретної ситуації та усвідомлення своєї належності до певної
спільноти одночасно передбачає дистанціювання та утвердження
своєї «іншості» стосовно інших спільнот. Більше того, як відмічає
М. Гібернау, чуття спорідненості, засвідчувані співвітчизникам, із
якими ми ідентифікуємо себе, – не рівня нашому ставленню до
«іноземців», «невідомих людей», «чужинців», а може і потенційних ворогів [2, c.35].
Колективна ідентичність сама по собі є не об’єктивним чи
суб’єктивним, а інтерсуб’єктивним феноменом. Вона відтворюється лише тому, що частина людей переконана: інші люди
сприймають та оцінюють те або інше явище так само, як і вони.
Саме ця спільна віра в однакову оцінку тих чи інші явищ або
процесів робить їх реальними в соціальному просторі, тобто
254

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

реальними за своїми наслідками для конкретних індивідів. Для
посилення відчуття ідентичності потрібні колективні події, які
показують людям, що їхня спільнота існує. Такими подіями в
Україні була і Помаранчева революція, і Революція Гідності.
Інтегративна сутність категорії «колективна ідентичність»
фіксує притаманну людині потребу відчувати себе частиною більш
широкої множини та сприймати таку приналежність як цінність» [5, c. 5], що дозволяє подолати частковість конкретизованих
та закріплених у різних варіантах персональних ідентичностей, які
приймаються людиною.
Колективна ідентичність – «Ми» охоплює два процеси, По
перше, людина має усвідомити свою подібність до певної групи
людей. По-друге, вона має діяти як її «типовий» представник, чим
підтверджує свою належність до неї. Цей «типовий» представник –
стереотип, певне уявлення про те, яким мав би бути учасник
групи.
Враховуючи інтерсуб’єктивний характер колективної ідентичності, основоположник теорії нації Е. Ренан характеризував її як
щоденний плебісцит, тобто свіввіднесення ставлення окремої
людини до національних інституцій, явищ національного життя та
окремих особистостей зі ставленням до них інших людей. З цього
випливає важливий методологічний наслідок розуміння нації та
тенденцій її існування і розвитку: колективне національне «Ми»
включає в себе значиму емоційну складову та релятивістські
настрої. Як приклад можна навести Помаранчеву революцію та
Революцію Гідності, а також коливання рівня інституційної
довіри: довіри до органів влади, офіційних осіб, установ,
політичних партій і рухів, громадських об’єднань, соціальних
програм, заходів тощо; довіри, яка є як філософією життя, так і
визначальним критерієм консолідованості суспільства.
Так, середній бал довіри до Президента України за п’ятибальною шкалою з 1994 року до 2018 року не піднімався вище
2,9 бала, до Верховної Ради – 2,3, Уряду – 2,6, місцевих органів
влади – 2,5, прокуратури – 2,4, судів – 2,4 бала [12, c. 198]. Разом з
тим, як показує цей самий моніторинг, 53,2% опитаних вважають,
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що не несуть жодної відповідальності за те, хто є, наприклад,
Президентом України (за те, хто є народним депутатом – 52,2%).
Разом з тим, після президентських та парламентських виборів
2019 року за результатами соціологічного дослідження Центру
Разумкова президенту В.Зеленському у вересні 2019 року довіряли
79% українців, Кабміну (57%), Верховній Раді (57%) [4].
Проте дослідження, проведене соціологічною службою
Центру Разумкова 1–7 листопада 2019 року, продемонструвало
зниження довіри громадян до вищих державних інституцій та
президента. У листопаді В. Зеленському довіряли уже 68%
опитаних, Кабміну – 44,2%, Верховній Раді – 43,7%. Очевидно, що
така амплітуда коливань настроїв та уподобань українських
громадян є сутнісним викликом стабільності та передбачуваності
розвитку нації, її ідентичності та поведінки громадян.
Викликом для української ідентичності є і те, що 3,1%
опитаних респондентів Інститутом соціології НАН України
вважають себе громадянами неіснуючої держави – СРСР. Але
більш суттєвим є те, що 29,8% опитаних ідентифікували себе лише
з місцем проживання – селом, містом або районом (малою
батьківщиною).
А якщо ще згадати, що до громадян світу зараховують себе
3,3% опитаних, а 1,9% – до громадян Європи, то в цілому майже
40% опитаних громадян шукають свою ідентичність поза
національним самовизначенням [14, c. 464]. Ідентифікація себе як
громадян України меншою мірою притаманна жителям Східного
регіону (52%) та Донбасу (45%), хоча і в цих регіонах вона є
переважаючою. Сумарна частка тих, хто ідентифікує себе, насамперед, з регіоном чи поселенням, у цих двох регіонах є вищою (на
Донбасі – 39%, на Сході – 38%), ніж в інших регіонах (30-31%) [9].
Ієрархія ідентичностей громадян України, згідно зі тематичним соціологічним опитуванням Центру Разумкова за 2016 рік,
типова для стабільних суспільств, проте проблемна для несформованих націй та які ще притому перебувають у стані війни, як
Україна. Так, найбільш важливою для громадян України й понині
залишається їх позиція в сім’ї. Друге-четверте місце посідають
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такі показники ідентичності людини, як її нинішня чи попередня
професія, вікова група (а значить – і стан здоров’я, і працездатність), гендерна належність (що теж впливає на характер
зайнятості). І лише п’яту позицію в ієрархії цінностей посідає
ідентифікація себе як громадянина України. Шосту та сьому
позицію посідають такі ознаки, як «національність» і «належність
до України як країни, у якій я живу». Останні восьме – десяте
місця в ієрархії цінностей посідають: релігійна належність чи
ставлення до релігії; політичні симпатії до певної партії, групи чи
руху [9].
Окрім того, існує загроза щодо насадження ззовні сценаріїв
конструювання нових колективних ідентичностей в Україні в
умовах, коли частина населення ототожнює себе із Західною
Європою, поділяючи сучасні західні культурно-цивілізаційні цінності, а решта живе в зовсім іншому «просторово-часовому
вимірі». Як приклад, для багатьох мешканців Криму та Донбасу
українська ідентичність виявилася взагалі неприйнятною. У складі
України весь Донбас бачать лише 19,2% жителів «ЛНР/ДНР»,
64,3% жителів окупованих районів Донецької та Луганської
областей бачать ці території в складі Росії [13].
Тобто за часів існування України у складі СРСР та за
відсутності цілеспрямованої проукраїнської етнополітики часів
незалежності в країні збереглися цілі регіональні анклави громадян, далеких від української ідентичності, із власними складниками: російською мовою та культурою, символікою, героями та
антигероями, ціннісними орієнтаціями, звичаями, традиціями
тощо. Згідно зі соціологічним опитуванням мешканців Донбасу як
на окупованій, так і на звільненій території, найбільш позитивними подіями респонденти назвали перемогу СРСР у війні 1941–
1945 р., перемогу над Наполеоном у 1812 р., хрещення Русі в
988 р., утворення УРСР у 1917 р., проголошення Російської імперії
у 1721 р., а найбільш негативними – Помаранчеву революцію
2004 р., розпад СРСР, створення Української повстанської армії в
1942 р., заснування ОУН у 1929 р., Майдан 2013–2014 рр.
Найпозитивнішими діячами «української» історії серед мешканців
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Донбасу є цар Петро I, що проголосив Російську імперію, та князі
Володимир і Ярослав (за російською версією – як засновники
російської держави). А головними «антигероями» української історії
там виступають С. Бандера, В. Ющенко та П. Порошенко (останні як
діячі Помаранчевої революції та Революції Гідності) [8].
Причиною цього є те, в умовах незалежності була відсутня
цілеспрямована політика формування української ідентичності її
громадян, з 1991 року вона дуже повільно відновлювалася й
наново формувалася лише самоплином, стихійно, без активних
цілеспрямованих дій держави [6, c. 22].
Перспективи формування стійкої загальнонаціональної
української ідентичності громадян визначальним чином залежать
від взаємостосунків двох найбільших етносів України, які
визначають соціокультурний образ України: титульного – українців та етнічних росіян або тих, хто себе такими вважає. Ці
стосунки реалізуються сьогодні як конкуренція на території
України панросійської імперської та європейської української
ідентичностей. Причому проект створення панросійської ідентичності в Україні має довгу історію, започатковану ще Переяславськими угодами 1654 року, а не тільки сучасною російськоукраїнською війною. Небезпека конкуренції на теренах України
української та російської ідентичностей полягає у тому, що
остання, на відміну від проєвропейської, здатна замінити українську національну ідентичність, бо механізми її конструювання
формують ілюзію «нерозрізнення» цих ідентичностей через
спільний багатовіковий спосіб буття, спільні життєві практики у
побуті, освіті, охороні здоров’я, кар’єрному зростанні, віруваннях
тощо. Феномен цього нерозрізнення вдало використовує кремлівська пропаганда у гібридній війні РФ проти України.
Враховуючи потужний потенціал впливу (як політико-економічний, так і суто військовий), найбільшим потенційним ризиком для
української національної ідентичності є масштабна підтримка
сепаратистських рухів в Україні з боку Російської Федерації.
На жаль, в українському суспільстві практично немає
потужної системи культурного розпізнавання «свій – чужий»,
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чимало українців не бачать демаркаційної лінії між українським і
російським, на що й робив ставку Кремль у період намагань
створити так звану «Новоросію». Ця особливість уможливлювала
продукування пропагандистсько-політичних проектів на кшталт
«одного народу», «братського союзу», «єдиного простору» тощо.
На недопущення усвідомлення об’єктивного існування міжкультурної демаркаційної лінії між російським та українським
сьогодні, як і вчора, в Україні працює потужний московський і
промосковський «культурний фронт».
Ставлення більшості українців до панросійської ідентичності
на теренах України можна визначити як «ідентичності відторгнення», сформульованої свого часу Л. Кучмою – «Україна – не
Росія». Ця несумісність існувала задовго до початку російськоукраїнської війни, яка лише оголила її. Більш того, «ідентичність
відторгнення» сьогодні ще не вичерпала свого потенціалу.
Вичерпання цього потенціалу залежить, у першу чергу, від формування ефективного інструментарію протидії медійним практикам
«русского міра».
Етап відторгнення російської ідентичності має завершитись із
настанням періоду формування нової якості ідентичності громадян
України – консолідації суспільства навколо «проекту майбутнього», який можна визначити як «європейська Україна».
Основою такого проекту має стати реальне сприйняття європейської системи цінностей та готовність України інтегруватися до
європейських структур шляхом здійснення відповідних реформ.
Українізації України, насамперед культурній і ціннісній,
цивілізаційної альтернативи немає. Як вважає І. Лосєв, в Україні
дискусії про українізацію треба припинити. Це категоричний
імператив. Те, що не буде українізовано, обов’язково буде
русифіковано і втрачено Україною. Питання не в тому, треба йти
шляхом українізації чи не треба, а в тому, яким саме має бути цей
процес з огляду на методи, терміни, рівень жорсткості тощо. Усі
спроби утримувати в одній державі дві різні України – українську
та російську (в культурно-ментальному сенсі – є безперспективними і провальними [6, c. 23]. На нашу думку, має рацію і
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В. Портніков, коли стверджує, що ті території України, де
українську ідентичність переможе російська, Україна в історичній
перспективі втратить на користь Росії. Таким чином, боротьба за
перемогу української ідентичності є не розвагою національно
стурбованих інтелігентів, а боротьбою за майбутнє Української
держави [6, c. 23].
Винятково важливими є певні оптимальні пропорції в обсязі
та часі, а також граничні межі, за які українізація не має йти (не
повинна стати тотальною). Зокрема, має йтися про певні гарантії
для російськомовного населення (їх, до речі, повинно було б
отримати й україномовне, яке їх ніколи не мало).
Брак таких гарантій і чітких перспектив жодним чином не
сприяє подоланню страху втрати ідентичності російськомовними
громадянами, частина яких стурбована своїм теперішнім і майбутнім соціально-психологічним статусом і вимагає забезпечення
своїх прав із запасом: кожний навіть найдрібніший факт реального
чи показного розширення сфери вживання української мови
розцінюють як зазіхання на їхню ідентичність або навіть як
особисту образу та приниження.
Сутнісною загрозою утвердженню української національної
ідентичності є декларування федералізму як найбільш демократичного – а тому й абсолютного принципу державного
будівництва. Слід визнати, що Україна зробила хибний крок у
цьому питанні, створивши Кримську територіальну автономію.
Федеративний принцип побудови держави є принципом територіального самовизначення лише за умови, коли територія одержує
автономію згідно з господарськими або культурно-духовними
відмінностями. Нічого цього в Криму не було, немає цього зараз і
на Донбасі. Окрім того, федералізм має сенс ще й тільки тоді, коли
він побудований на впровадженні демократичних засад місцевого
самоврядування та не створює умов для зміцнення сил, які
руйнують цілісність держави.
Не можна не сказати і про глобалізаційні виклики для
української нації та її ідентичності. Курс інтеграції України у
світовий економічний та культурний процес на основі глобальних
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практик не завжди сприяє збереженню та розвитку української
національної культури та стабільності суспільства. Брак ефективних організаційно-правових, адміністративних механізмів, а також
належної державної фінансової, інформаційної підтримки національної культури призвів до поширення явищ культурної уніфікації, поступової втрати зв’язку духовних підвалин суспільного
життя, сучасної культури з національно-культурними цінностями
та традиціями. Це саме стосується інституціональної та світоглядної протидії поширенню популістських практик як простого
способу розв’язання складних проблем суспільного розвитку.
Тобто в посттоталітарних державах європейського простору (в
тому числі і в Україні) процеси глобалізації породжують дві
протилежні тенденції. З одного боку, глобалізація уніфікує, інтернаціоналізує та вестернізує всі сторони життєдіяльності суспільства. А з іншого, вносячи у життя посттоталітарної держави
елементи сучасної демократії, стимулює процеси культурного й
духовного відродження та прагнення до формування колективного
«Ми», утвердження його самості та окремішності шляхом
консолідації навколо спільної історії, мови, культури, цінностей та
орієнтацій, життєвих стратегій. В Україні це ще й консолідація
зусиль усіх її громадян для відсічі російській агресії, захисту
суверенітету та незалежності держави, її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур, досягнення гідного людини
добробуту для всіх громадян.
До російської агресії 2014 р., як вказують експерти, консолідація українського суспільства, за оцінками його громадян, була
на доволі низькому рівні (1,5 бала) [10, c. 357–359]. Гібридна
війна, фактична збройна агресія Росії проти України привели до
радикальної консолідації її населення навколо цінностей українства, української ідентичності. За результатами спільного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС),
Соціологічної групи «Рейтинг», Центру соціальних і маркетингових досліджень (СОЦІС) та Центру Разумкова, що проходило в
березні 2017 р., частка громадян України, які декларують свою
українську національну ідентичність, становила 90,6% [3].
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Проте гібридна війна Росії проти України не лише посприяла
політичній консолідації української нації, а й загострила та
унаочнила ті глибокі цивілізаційні, ідентичнісні й ціннісні поділи,
які в Україні завжди існували і які, власне, й уможливили для Росії
порівняно легку анексію Криму, окупацію частини Донбасу та
інфікування значної частини громадян України антиукраїнською
пропагандою. Навіть в умовах неоголошеної війни з РФ, у жовтні
2019 року, 35% опитаних українців вважають, що російські медіа
дають альтернативну точку зору, 22% вважають російські ЗМІ
цікавими, а для 21% респондентів – це можливість отримати
новини на російською мовою. Також 4% опитаних вважають
російські медіа більш правдивими і незалежними [16]. Це є
свідченням того, що в українському суспільстві російські
пропагандистські міфи не зазнали остаточної поразки й надалі
впливають на суспільство.
Тобто є підстави говорити про певну кризу національної
ідентичності в Україні. Криза ідентичності в Україні прослідковується у таких вимірах: українська громадянська – етнічна
ідентичність; національна – регіональна ідентичність; мовні
протиріччя; конфесійні особливості населення; різні соціальноекономічні пріоритети громадян тощо.
Як фіксують соціологічні опитування, значна частина
українців «роздвоюється» між Європою та «русскім міром». Утім,
конфлікт ідентичностей в України – це радше конфлікт різних
частин української політичної нації у процесі її становлення, а
лінії розмежування проходять не за етнічною чи мовною ознаками,
а за моделями майбутнього (чи повернення до минулого). Як пише
С. Римаренко, на одній території нині співіснують дві країни.
Україна пострадянська, де наявні корупція, крадіжки на всіх
рівнях та голосування за гроші, і Україна нова, що успішно воює,
збирає гроші на армію і намагається запустити нові бізнеспроекти [11, c. 286].
Проте попри серйозну небезпеку нестабільності, що криється
за кожною кризою ідентичності, неможливо оцінювати її виключно негативно (в перекладі з грецької, криза – «поворотний
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пункт»). Успішно подолана криза ідентичності є найважливішим
моментом якісно нової ідентичності. Отже, завдання полягає в
тому, аби визначити причини, зміст і спрямованість криз
колективної ідентичності та запропонувати чітку і зрозумілу
більшості політику їх подолання. Тоді нова, досконаліша ідентичність буде наслідком умілого подолання кризи ідентичності, що
існувала.
Французький політолог Д. Муазі доводить, що світом
правлять три головні емоції: надія, страх і приниження. На його
думку, кожна нація керується якоюсь одною [7]. Якщо застосувати
його концепцію для сучасної України, то вона – нація надії.
Обидва Майдани були породжені надією на краще життя, такою
самою надією є результати і президентський, і парламентських
виборів 2019 року. Як уже зазначалося, після виборів істотно
зросла віра громадян у те, що Україна здатна подолати наявні
проблеми та труднощі впродовж найближчих кількох років. У це
вірили 48%, і лише 8% не вірили. Віра в перспективи України
здолати труднощі переважала в усіх регіонах та серед громадян
усіх вікових категорій, особливо – серед молоді віком до 30 років
(62%) [15]. Це результати серпневого опитування 2019 року
Центру Разумкова. Проте уже у листопаді цього самого року 35%
українців вважали, що все в країні рухається в неправильному
напрямку. І їхня кількість зростає і майже зрівнялася з тими, хто
переконаний, що все розвивається в правильному напрямку –
таких 37,5% опитаних. Дійсно, без надії сподіваємося…
Українська ідентичність і досі є «незавершеним проектом».
Особливості сучасного етапу формування національної ідентичності в Україні визначаються, з одного боку, потребою реалізації
ідеї нації на основі цінностей українства, з іншого – необхідністю
реалізації соціально-економічних інтересів громадян безвідносно
до їх станової, етнічної, релігійної та політичної визначеності, що
таїть у собі внутрішній потенціал конфліктності та деконсолідації
суспільства. А країна має виробити цілеспрямовану державну
політику щодо подолання криз ідентичності, нейтралізації її загроз.
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В основу такої політики може бути покладена Концепція
формування національної ідентичності громадян України з
визначенням політичних, економічних та соціокультурних механізмів і пріоритетів консолідації національної спільноти. Геополітичним пріоритетом такої консолідації може бути європейський та
євроатлантичний вибір України, який підгримує, за соціологічними
опитуваннями, понад половина її громадян. Основою європейського вибору країни має бути чітке дотримання принципу
верховенства права, Конституції України та законів держави щодо
створення інституційної системи, яка б сприяла подальшій
консолідації, а не поділу країни.
Окрім того, Україна як новітній незавершений цивілізаційний
проект має всі перспективи уникнути пасток як «плавильного
казана» та мультикультуралізму, так і проблем глобалізації,
оскільки багато з них ще не набули на її теренах широкого
втілення. Її можливе перспективне майбутнє – побудова
громадянської, політичної нації, де етнічна та групова самоідентифікація громадян буде надійно захищена недоторканністю
прав і свобод людини та громадянина, достойно забезпеченого
творця свого майбутнього. Проте така цивілізаційна перспектива
потребує детального теоретичного опосередкування як причин,
витоків та небезпек глобалізації, так і визначення можливих
шляхів та чинників їх запобігання.
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У статті здійснено спробу систематизації поглядів українських науковців щодо різних сторін формування та функціонування чинників суспільної консолідації, їхніх сутнісних і характерних ознак, виявлені провідні тенденції та окремі закономірності
розвитку політологічних знань щодо феномену чинників суспільної
консолідації та особливостей їхнього прояву в Україні, виявлено
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Україна переживає складний період, коли відбувається
переоцінка основ соціального та політичного життя, коли складається нова система суспільних цінностей та нові механізми
соціальної комунікації. У цих умовах надзвичайно важливою є
ступінь консолідації народу, який її творить. Адже чим нація
згуртованіша, тим менше конфліктів у суспільстві, тим упевненіше
вона почувається на міжнародній арені. У цьому контексті
нинішній стан українського соціуму залишає бажати кращого,
оскільки існують численні проблеми, які вимагають стратегічної
переорієнтації суспільства на пошук нових внутрішніх механізмів
самоорганізації та розвитку.
Потрібно зазначити, що за роки незалежності, особливо під
час Помаранчевої революції та Революції Гідності, відбулися певні
позитивні зрушення в питанні консолідації українського суспільства. До головних з них варто віднести активізацію процесів
зміцнення української політичної нації та становлення громадянського суспільства. Проте в плані консолідації суспільства як
перед зовнішніми, так і перед внутрішніми викликами у нас ще
залишаються значні проблеми, про що неодноразово писали
вітчизняні науковці [1; 2; 3]. При цьому вони наголошують, що
консолідуючий потенціал нації залежить від цілої низки чинників,
і намагалися визначити головні з них.
Вивчаючи зазначену проблему, дослідники не виробили
єдиного підходу до визначення чинників суспільної консолідації,
як результат, бачимо значний різнобій у підходах. Тому нагальною
є проблема комплексного аналізу всього масиву літератури з цієї
проблеми, виявлення провідних тенденцій і закономірностей
розвитку політологічних знань щодо чинників суспільної консолідації та особливостей їхнього прояву в Україні, визначення
вузьких місць у масиві уже опублікованих робіт з означеної
проблематики. Враховуючи це, автор і звертається до цієї теми.
Аналіз літератури свідчить, що значна частина вітчизняних
дослідників відштовхується від підходів відомого британського
дослідника Е. Сміта, який у праці «Нації та націоналізм у
глобальну епоху» стверджує, що головними чинниками консолі267
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дації спільноти є: спільна пам’ять, міфи та символи спільноти;
розвиток і передавання історичних традицій і ритуалів спільноти;
культивування й передавання елементів спільної культури (мова,
звичаї, релігія) народу; насадження самобутніх знань і встановлення загальних для всіх членів означеної спільноти прав та
обов’язків [4]. Дещо розширений перелік чинників суспільної
консолідації наводиться у колективній монографії «Український
соціум», яку підготували науковці Національного інституту
стратегічних досліджень [5]. У ній автори зробили досить вдалу
спробу систематизувати загальні погляди на визначення головних
чинників консолідації українського суспільства. Зокрема, вони
виділили такі складові: зміцнення української політичної нації;
формування та розвиток громадянського суспільства; спільну
територію проживання; спільну культурну традицію; спільну
історичну пам’ять, самосвідомість; ідентичність економічного
простору; релігійний фактор; мова; етнічність [5, c. 784].
Погоджуючись з таким переліком, варто додати до нього ще й такі
чинники, як суспільні цінності, національна еліта тощо.
Автори вказаної монографії ґрунтовно аналізують прояви
означених чинників в Україні. Зокрема, вони підкреслюють, що в
«наших умовах вагому роль у консолідації нації відіграє спільна
історична пам’ять народу», і пояснюють це наявністю «чорних і
білих сторінок у нашій історії». Цінним є те, що в цій праці не
лише констатується наявність негативних факторів, а й
пропонуються шляхи їхнього подолання. Це повинні бути: поперше, ідеологічна, пропагандистська, виховна і культурна робота,
по-друге, політичні та адміністративні державні заходи [5, c. 785].
Не менш важливе об’єднавче значення, на думку авторів
монографії, посідає мовний чинник. Належне «функціонування
української мови – це не акт примусу чи нехтування інших мов у
нашому суспільстві – це необхідність вироблення надійного
смислового «інструменту», з яким пов’язана і національна інформаційна безпека, котра поволі формується, і вироблення цілісного
комунікаційного поля» [5, c. 785]. Є надія, що розв’язанню цих
проблем буде сприяти прийнятий 25 квітня 2019 р. Верховною
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Радою Закон «Про забезпечення функціонування української мови
як державної».
Автори дослідження кожний з названих вище чинників розділили ще на низку складових. Релігійний фактор, на їхню думку,
включає в себе наявність святих місць, свят, обрядів, інституційного комплексу конкретного народу. Коли йдеться про культурні
традиції, то маються на увазі спільні звичаї, усталена літературна,
фольклорна, мистецька і т. п. парадигми світобачення, притаманні
тій чи іншій спільноті тощо [5, c. 785].
Досить цікавою є думка авторів щодо важливості «залучення
до загальнонаціональної консолідації та нормативно-правове
забезпечення прав і свобод українців, що емігрували з Батьківщини й активно займаються збереженням, відтворенням і
розвитком своєї національної культури в чужинському середовищі, пропагуванням її визначних здобутків» [5, c. 786]. Тому вони
роблять висновок, що «держава зобов’язана ретельно вивчати та
досліджувати реальний стан культурно-освітнього, соціального,
матеріального життя представників української діаспори у тих чи
інших країнах, звертатися з пропозиціями та клопотаннями до
урядів цих країн із метою забезпечення належних прав і свобод
для наших земляків, що передбачено міжнародними нормативноправовими документами» [5, с. 786]. На нашу думку, це особливо
актуально щодо Російської Федерації де, згідно з переписом
2010 р., мешкає майже 2 млн українців і керівництво якої усіма
засобами намагається зденаціоналізувати їх і навіть витравити
саме поняття «українець». Адже, на думку Володимира Путіна,
«українці і росіяни – один народ» [44].
Аналізуючи названі вище чинники, автори монографії звертають увагу на те, що в українських реаліях деякі з них можуть не
лише сприяти консолідації суспільства, а й, за певних умов,
«виконувати дезінтегруючу функцію». Зокрема, вони підкреслюють, що «сьогодні навіть релігія, яка впродовж багатьох віків була
основоположним інтегруючим імпульсом для українців (автори
мають на увазі православну церкву – Авт.), здебільшого виконує
дезінтегруючу функцію. … Успішному вирішенню питання
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духовної консолідації української спільноти перешкоджає відсутність у державі релігійної інституції, котра б змогла виступити
генератором побудови цілісного духовного простору» [5, c. 786].
На нашу думку, такий висновок науковців Інституту стратегічних
досліджень був цілком правильним до появи у 2018 р. Православної церкви України, коли в Україні з’явилася своя канонічна
православна церква, яка уже зараз стає дієвим чинником
консолідації українського суспільства.
Різноплановий аналіз проблем консолідації суспільства як
першочергового завдання українського національного будівництва
зробив у своїй монографії Михайло Степико [6]. При цьому значну
увагу він приділив теоретичним проблемам. Зокрема, він вважає,
що «консолідаційний потенціал нації залежить від низки чинників», які науковець розділяє на «об’єктивні та суб’єктивні». До
перших він відносить «історико-політичну та соціальноекономічну архітектоніки конкретного соціуму, наявні проблеми
його розвитку, стан масової свідомості тощо». До других – «наявність чи відсутність національної еліти, компетентної державної
влади й авторитетного національного лідера» [6, с. 102, 104].
Характеризуючи сучасний стан і перспективи розвитку
українського соціуму, Михайло Степико зазначає, що для консолідації «потрібно об’єднати «дві України» (владу і народ),
подолати стан «розколотого суспільства» (Схід–Захід), утвердити
європейські цінності тощо». Аналізуючи шляхи вирішення цих
проблем, автор деталізує наведені вище чинники, екстраполюючи
їх на українські реалії. Зокрема, він вважає, що розв’язання цих
проблем «перебуває у площині задіяння консолідаційного потенціалу трьох різнопорядкових, а часом і взаємосуперечливих процесів, які започаткувала незалежність України. Це, по-перше,
поглиблення демократичних засад формування української
політичної нації, що забезпечить вільний розвиток не тільки
українцям, а й усім етносам, які мешкають на її теренах. По-друге,
формування національної держави на засадах верховенства права
та реального гарантування прав і свобод людини та громадянина.
По-третє, модернізація суспільства на засадах ринкової економіки,
добробуту і благополуччя всіх його громадян» [6, с. 102 – 103].
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Завершуючи свій аналіз, Михайло Степико доходить висновку, що «визначальним консолідуючим чинником поліетнічного
суспільства є національна держава» [6, с. 105].
Досить цікаво, хоч і не так розлого, розкриває чинники
консолідації української нації Галина Луцишин. У статті «Чинники консолідації української нації» вона намагається «визначити і
проаналізувати чинники, які можуть сприяти національній
консолідації та зміцнити національну єдність у державі» [7, с. 165].
При цьому вона виводить такі чинники консолідації нації:
розвиток громадянського суспільства, українська мова, спільна
історична пам’ять, загальновизнані національні герої, українська
церква, формування центральних органів влади за регіональним
принципом, загальновизнаний національний лідер, розуміння
української політичної нації як відкритої поліетнічної спільноти,
цілеспрямована діяльність держави й етносів (або їх представників
в особі партій, рухів, етноеліт), спрямована на досягнення
стабільності багатонаціонального суспільства, зовнішньополітичні
чинники [7, с. 169]. Останню групу чинників Галина Луцишин
конкретизує, вказуючи «… на російський негативний вплив на
формування української національної ідентичності та неготовність
значної частини української еліти до суверенного існування,
....роль російської мови та православ’я, які використовує Росія як
потужні інструменти гальмування утвердження української
державності» [7, с. 168].
Авторка звертає увагу і на внутрішні чинники, що заважають
консолідації. Зокрема, вона пише про загрозу так званого «пасивного» патріотизму, «коли люди багато критикують, але не готові діяти
та жертвувати за певні національні цінності та ідеї» [7, с. 168].
Чинники національної консолідації демократичного суспільства також аналізує О. Петухова. При цьому вона пропонує
«піраміду складових консолідації» демократичного соціуму. На її
вершині розташовані «елементи ідентичності як складові консолідації». До них вона відносить: «спільну територію; державу;
мову; культуру; історію; літературу; мистецтво; національний
менталітет і характер; свідомість; демократичний характер влади».
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В середину піраміди вона ставить «носіїв консолідуючої ініціативи»: «громадянське суспільство; культурна, наукова, релігійна,
освітня еліта; бібліотеки; заклади освіти; музеї». В основу –
«об’єднуючі суб’єкти суспільства»: держава (органи державної
влади); народ; церква; сім’я; політичні партії; соціальні об’єднання; громадські рухи; бізнес-корпорації». На наш погляд, така
градація є штучною, а включення у той чи інший сегмент
елементів – не завжди виправдане. Це яскраво видно на такому
чиннику консолідації, як «громадянське суспільство», яке авторка
віднесла до «носіїв консолідуючої ініціативи», але з таким же
самим успіхом його можна віднести до «об’єднуючих суб’єктів
суспільства» [8].
Цікавою є спроба авторки проаналізувати стереотипи, що
нав’язувалися і далі нав’язуються українцям для недопущення
їхньої консолідації. До них вона відносить: «де два українці, там
три гетьмани», «бідний, бо дурний», українцям притаманні
«комплекс меншовартості» і «хуторянська психологія» тощо [8].
Теоретичні проблеми чинників консолідації українського
соціуму в сучасних умовах досліджувала Ніна Авер’янова [9; 10].
Зокрема, вона вважає, що в сучасній Україні актуальними є такі
чинники консолідації: «спільна ідея, мета суспільного розвитку,
діяльність національної еліти, що має бути взірцем суспільної
єдності, політична культура, державна мова, історична пам’ять,
економічні та освітньо-виховні чинники, релігія, мистецтво та
ін.» [10]. Авторка також намагалася обґрунтувати важливість
наведених вище чинників й активно підкріплювала це прикладами
зі сучасної практики. Так, підкреслюючи важливість такого
чинника, як діяльність національної еліти, вона пише, що політична еліта України не завжди сприяє консолідації українського
соціуму. «З одного боку, – вважає Ніна Авер’янова, – політична
еліта України закликає до єдності суспільства, а з іншого –
представники різних політичних партій для розширення
чисельності свого електорату активно використовують у своїй
політиці існуючі в українському суспільстві суперечності, що
призводить до напруги та агресії у ньому. Неспроможність
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української еліти ставити інтереси суспільства вище власних
амбіцій становить значну перешкоду в процесах консолідації
українства» [10, c. 8 – 12].
Грицяк Денис теж зупинився на «традиційних» чинниках
консолідації (спільна територія проживання, історична пам’ять,
мова, релігія, самосвідомість, культурні традиції, спільність
економічних інтересів, громадянське суспільство), додавши до них –
«побудову справедливого правового суспільства» [11, c. 486].
Наведений вище аналіз свідчить, що у вітчизняних науковців
немає єдиного підходу до визначення чинників консолідації. В
більшості опрацьованих робіт збігаються лише такі чинники, як
«громадянське суспільство», «мова», «історична пам’ять», «національна еліта» (національний лідер), а далі ми бачимо різнобій – від
«економічного простору» до «формування влади за регіональним
принципом» і «побудови справедливого правового суспільства».
Безумовно, це ставить на порядок денний питання теоретичного
осмислення чинників суспільної консолідації.
Аналіз вітчизняного дискурсивного поля свідчить, що частина
дослідників, не заглиблюючись у теоретичні аспекти визначення
чинників консолідації, розглядали їхні прояви в українських
реаліях. Насамперед тут потрібно зупинитися на монографії Олега
Рафальського «Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір», в якій автор досліджує етнополітичні чинники
консолідації українського суспільства. Він наголошує, що важливою складовою успішного розвитку України є «політико-психологічне забезпечення процесу консолідації українського суспільства» [2, c. 86], підкреслює важливість забезпечення «спільної
системи ціннісних координат» [2, c. 56]. На думку дослідника, це
можливо зробити за умови подолання «поділеного і травматичного
минулого» і формування «спільного бачення майбутнього й
усвідомлення цілей» подальшого розвитку України [2, c. 86].
Олег Рафальський відштовхуючись від предмета свого
дослідження, значну увагу приділив розкриттю теоретичних і
практичних проблем таких загальновизнаних чинників суспільної
консолідації, як «мова» і «пам’ять». При цьому він доходить
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висновку, що досить часто актуалізація цих питань «у партійних та
інших публічних громадсько-політичних практиках має за мету не
розв’язання проблеми, налагодження складної системи комунікації
у суспільстві, а лише завоювання уваги аудиторії. Натомість,
суспільству необхідний широкий діалог щодо мовного питання, з
проблем національних меншин в Україні» [2, c. 178]. Крім того,
необхідно подолати «розриви між академічним, медійним, партійним і державницьким представленням минулого…, всебічно
обґрунтувати ідею та цінності української суверенної та соборної
державності» [2, c. 218].
Новим, порівняно з названими вище авторами, є звернення
дослідника до таких чинників консолідації українського суспільства, як вплив «Ради Європи та центральноєвропейських
країн», «російського неоімперського дискурсу» і російської військової агресії на етнополітичні процеси в Україні і, врешті-решт, на
консолідацію українського суспільства.
Новаторським для вітчизняного наукового дискурсу є розгляд
Олегом Рафальським такого чинника консолідації, як «образ
майбутнього». Обґрунтовуючи його значимість, дослідник наголошує, що «образ майбутнього – політичний фактор… . Суспільство,
яке здатне ставити собі завдання, є більш стабільним, аніж те, яке
живе тільки образами минулого» [2, c. 370]. Автор дає своє
бачення цього образу майбутнього – «важливо, щоб образ людини
й України майбутнього мали у своїй основі цінності, які визначили
поступ європейської цивілізації» [2, c. 382].
Цікавою в плані теоретичного осмислення проблем суспільної
консолідації є національна доповідь «Україна: шлях до консолідації суспільства», підготовлена науковцями НАН України. Її
автори виділяють такі чинники суспільної консолідації: громадянське суспільство, спільні цінності і спільна мета, держава,
гуманітарна інтелігенція, демократія, регіональні політичні еліти,
розвиток освіти [1, с. 12 – 22].
На наш погляд, виправданим і дуже важливим є включення до
чинників консолідації «гуманітарної інтелігенції» і «розвиток
освіти». Зокрема, аналізуючи перший з цих чинників, автори
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доповіді підкреслюють «значущу роль гуманітарної інтелігенції в
усвідомленні й актуалізації спільних цінностей і спільної мети
українського суспільства. … Її роль у вільному творенні ідей,
концепцій, образів і модерації дискусій щодо їх продуктивності та
втілення, в організації світоглядного діалогу в суспільстві» [1, с. 20].
Наголошуючи на важливості розвитку освіти для консолідації
українського суспільства, вони акцентують на тому, що це
сприятиме «формуванню консолідованого середовища не лише
компетентних і відповідальних, а й внутрішньо вільних інтелектуалів, які оберігають себе, свою автентичність від розчинення в
офіційності» [1, с. 22].
Підсумовуючи свій теоретико-методологічний аналіз, автори
доповіді справедливо наголошують, що «суспільна консолідація на
демократичних і гуманістичних засадах є співтворчістю громадян,
інтелектуалів, політикуму і влади» [1, с. 24].
Аналіз вітчизняного наукового масиву, присвяченого чинникам суспільної консолідації, свідчить, що багато дослідників, не
порушуючи увесь комплекс цих чинників, аналізували лише його
окремі складові. Чи не найпопулярнішою серед них була «мовна»
проблематика [12; 13; 14]. Проте праць, в яких «мова» досліджувалася б як чинник консолідації, не так уже і багато. Серед них
варто виділити колективну монографію «Мовна ситуація в
Україні: між конфліктом і консенсусом», в якій зроблено досить
вдалу спробу дослідити правові та політичні механізми розв’язання мовної проблеми в Україні, проаналізовано можливості
досягнення консенсусної моделі функціонування найбільш
поширених у державі мов, особливості прояву мовного чинника у
процесах суспільної трансформації України [15]. При цьому
автори запропонували своє бачення реалізації мовної політики в
державі, підкресливши, що головним її завданням має бути
«сприяння консолідації українського суспільства» [15, с. 396].
Цікавими є підходи до зазначеної проблеми Володимира
Білецького і Віталія Радчука, які вважають, що «еліта має
непересічне значення для приведення в дію чинника мовної
консолідації», і наголосили на тому, що «дієвими і корисними є
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методи реального підвищення авторитету мови і створення таких
умов, за яких українською мовою говорити було б просто
необхідно, а знати її – корисно для кар’єри, інформаційного
обміну тощо». У статті також розкриті «складові авторитету мови
як феномену» і показано їхній вплив на консолідацію українського
суспільства [16].
До цих проблем звертався Денис Грицяк, який вважає мову
«одним з найвагоміших чинників етнокультурної консолідації
українського суспільства». На його думку, саме мова «забезпечує
єдність функціонування і розвиток національного організму в
просторовому та часовому вимірах» [11, с. 486]. Він справедливо
наголошував, що в Україні мовне питання «повсякчас використовується регіональними елітами з метою мобілізації електорату
різних регіонів» [11, с. 486]. Для уникнення цього Денис Грицяк
пропонує для кожного регіону розробити свою програму розвитку
з урахуванням місцевої специфіки. За таким самим підходом, на
думку автора, варто здійснювати й державну мовну політику –
«якщо у Західних і Центральних областях на державному рівні
більш доцільно здійснювати корпусну мовну політику (стимулювати розвиток і збагачення мови, підвищувати комунікативну
потужність, забезпечувати чистоту мови тощо), то у Південних і
Східних регіонах нашої держави доцільніше реалізовувати
статусну мовну політику (підвищення престижу мови, сприяння її
розповсюдження у різних сферах суспільного життя тощо). Така
політика повинна бути чітко визначена у часі та вдосконалюватися
паралельно зі змінами мовної ситуації у тому чи іншому регіоні».
Таким підхід, вважає автор, дозволить «гнучко та оперативно»
реагувати на виклики часу і політиків [11, с. 487 – 488].
Наступним чинником консолідації українського суспільства,
який активно досліджують останнім часом, є історична
пам’ять [17; 18;19]. Насамперед серед останніх робіт варто
виділити дослідження Юрія Шаповала «Політика пам’яті як
механізм консолідації суспільства: український досвід», в якій
автор не лише аналізує використання різними суб’єктами
політичного життя України інструментів «історичної пам’яті» для
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досягнення своїх цілей, а й прагне осмислити теоретичні проблеми
цього феномену. Зокрема, він намагається визначити сутність
самої дефініції – «історична пам’ять», підкреслюючи, що
дослідники, які аналізують цей феномен, використовують різні
поняття – «колективна пам’ять», «історична пам’ять», «культурна
пам’ять», «соціальна пам’ять», «суспільна пам’ять», «національна
пам’ять», не виробляючи якоїсь «однієї усталеної дефініції». На
думку Юрія Шаповала, усі ці поняття об’єднує в одне – «пам’ять»
як «канал передачі історичного досвіду і чинник формування
національної ідентичності» [20, с. 409]. Далі автор концентрується
на практичних кроках використання інструментарію історичної
пам’яті як внутрішніми, так і зовнішніми політичними гравцями
для досягнення своїх цілей і досить часто не для консолідації
українського суспільства, а для його деконсолідації. Особливо у
цьому напрямі старалися ті, що «апелювали до імперсько-радянського історичного наративу» [20, с. 418]. Не оминає дослідник і
корекцію владою офіційного курсу політики пам’яті після
Революції Гідності і початку війни на Донбасі, яка була визнана
«чинником національної безпеки» [20, с. 419].
Аналізує Юрій Шаповал також і хід та наслідки політики
декомунізації, де акцентує увагу на «потребі високої академічної
кваліфікації і водночас політичної обережності у формуванні
політики пам’яті» [20, с. 427].
У висновку автор наголошує, що в Україні недостатньо
використовується об’єднавчий потенціал ліберально-демократичного світогляду, а саме – його засаднича цінність: «свобода» і
боротьба за неї, яка «здатна мобілізувати українське суспільство
на боротьбу з російською агресією, спрямованою на відтворення
російської імперії та імперіалізму сталінського зразка [20, с. 427].
Не оминула зазначеної проблеми Галина Луцишин, яка у
статті «Державна політика історичної пам’яті як чинник консолідації українського суспільства» проаналізувала особливості
реалізації державної політики історичної пам’яті як чинника
консолідації українського суспільства. Авторка наголошує, що в
Україні історичне минуле часто є чинником суспільної напруги, і
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тому важливим є пошук інтегративних і консолідуючих ідей,
запобігання виникненню нових «ліній розколів» і протистоянь.
Дослідниця підкреслює, що політичний контекст історичної
пам’яті є не лише контекстом внутрішньополітичної боротьби, а й
поширюється на міждержавні відносини, впливає на прикордонну
співпрацю [21].
Виходячи з цього, Галина Луцишин наголошує на тому, що
державна політика історичної пам’яті має ґрунтуватися на «ідеї
консолідації всіх українців, незалежно від місця проживання, походження і покоління, з метою забезпечення загальнонаціональної
консолідації на принципах зміцнення української національної
ідентичності, об’єднання світового українства навколо ідеї національного відродження і гідного утвердження української нації в
сучасному світі, посилення ролі закордонних українців у процесах
євро- та євроатлантичної інтеграції України». Для цього необхідно
«проводити громадську дискусію навколо складних історичних
питань, залучаючи істориків, соціологів, психологів, лінгвістів,
культурологів для висвітлення у засобах масової інформації різних
підходів до суперечливих історичних подій і фактів, залучати як
державні, так і недержавні мас-медіа» [21, с. 36 – 37].
Останній посил Галини Луцишин підтримує й Світлана
Ганаба, яка в статті «Історична пам’ять як чинник консолідації
суспільства», підкресливши, що в «українському суспільстві
спостерігається розколотість і кризовий стан історичної пам’яті»,
вихід бачить у «створенні справжньої громадянської дискусії
довкола складних і дражливих історичних проблем, різнобічно
висвітлюючи їх у засобах масової інформації й позбавляючи у
такий спосіб їх маніпуляції політичними силами…» [22, с. 71].
При цьому потрібно позбутися низки стереотипів, які «трактують
українську історію як історію нещасного народу, який постійно
залежить й знаходиться під впливом чиєїсь злої волі. Розуміння
України як жертви, якій притаманні такі специфічні властивості,
як відсутність національної гідності, рабська звичка не вставати з
колін, схильність до розбрату і братовбивчих конфліктів, …
прищеплює й розвиває комплекс меншовартості й провінцій278
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ності» [22, с. 72]. На думку дослідниці, саме за такого підходу
історична пам’ять є чинником консолідації суспільства, а не
інструментом ідеологічного протистояння у руках політиків.
На основі зробленого аналізу Світлана Ганаба доходить
висновку, що «консолідація суспільства можлива у випадку
визнання суспільством в цілому і політичної еліти зокрема
загальнолюдських, цивілізаційних цінностей, загальнолюдської
історичної пам’яті» [22, с. 75].
Питання місця і ролі історичної пам’яті в процесі консолідації
українського суспільства досліджували також Оксана Трегуб [23],
Анна Чик [24], Олена Гора [25]. Наталія Ковтун зробила спробу
проаналізувати вплив історичної пам’яті на процес становлення і
консолідації політичної еліти в сучасній Україні [26].
Надзвичайно цікавою й ґрунтовною є монографія Олександра
Гриценка, в якій зроблено досить вдалу спробу з’ясувати цілі,
ідеологічні засади, тематичні й політичні пріоритети державної
політики пам’яті, її інструментарій і реалізацію поставлених
Президентами України завдань у цій царині, оцінено її наслідки, а
також вплив на консолідацію суспільства [27].
Аналіз зазначеного дискурсивного поля показує, що, крім
загальновизнаних чинників суспільної консолідації, науковці
досліджували й інші, менш «розкручені», але не менш значимі.
Зокрема, Н. Авер’янова намагалася дослідити такий чинник
консолідації українського суспільства, як громадянська активність
особистості [28].
Досить цікавий підхід до дослідження чинників консолідації
суспільства запропонував Євген Андрос, який вважає національну
самоідентифікація етнічних українців вирішальним чинником
консолідації українського суспільства [29]. Досліджуючи цю
проблему, автор порушує питання самоідентифікації російськомовних етнічних українців, пропонуючи комплекс підходів до
розв´язання їхніх проблем, які «повинні бути обов´язково
повернуті у лоно рідного народу, його культури, світосприймання
та світовідчуття». Головним завданням у цьому напрямі Євген
Андрос вважає – «впродовж одного-двох поколінь, поступово,
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крок за кроком, подолати той соціокультурний розрив, розходження уподобань і ціннісних орієнтацій, котрий спостерігається»
у цих українців» [29, c. 112].
З позицій сьогодення дня актуальним є порушення автором
проблеми українського селянства, як споконвічного оплоту
українства. Тут автор наголошує, що «принциповим для консолідації українського суспільства є вирішення питання про
припинення розвалу села, оскільки це стосується 16 мільйонів
людей – найбільш знедоленої, упослідженої частини українства,
які не менше, аніж решта громадян України, заслуговують на
залучення і до європейських цінностей, і до демократичної
перспективи України». Євген Андрос попереджає, що «перетворення землі сільськогосподарського призначення – на товар є
прямим шляхом до латифундій, до визиску селян, системи панів і
наймитів (останніх – у вигляді усього села)… повернення
українського села на сто років назад» і, врешті-решт, до деконсолідації українського суспільства [29, c. 113 – 114].
Далеко не з усіма висновками Євгена Андруса можна
погодитися. Зокрема, дискусійною є пропозиція «негайного
відновлення позначки «національність» у паспорті» [29, c. 114],
але матеріал, безумовно, заслуговує на увагу, а висновок на
підтримку. Адже, автор «єдиним ефективним, радикальним і
довготривалим засобом консолідації українського суспільства,
збереження соборності України на віки, – вважає, – консолідацію
етнічних українців, які проживають на теренах України. А це, у
свою чергу, означає не що інше, як повернення національної
самоідентифікації усім без винятку російськомовним етнічним
українцям – громадянам України, повернення їх у лоно рідного
народу, його культури, історичної пам´яті, мови і традицій, його
світовідчуття та світорозуміння» [29, c. 121].
«Національну ідентичність сучасної української еліти» вважає
важливим чинником консолідації українського суспільства Марія
Пірен [30]. Т. Безверха досліджувала форми суспільного життя та
етнонаціональні відносини в контексті формування української
національної ідеї як системоутворюючого чинника, що консолідує
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націю в державотворчому процесі [31]. Проблеми сутності та
генези національної ідентичності як чинника консолідації сучасного українського суспільства намагалася досліджувати Тетяна
Коломієць [32]. Леся Угрин і Олена Щурко аналізували місце і
роль ідентифікаційних маркерів у політичній консолідації
суспільства [33].
Дещо з іншого боку до проблем ідентичнісного чинника в
процесах консолідації підійшов Леонід Чупрій, який аналізує
проблеми формування національної ідеї як одного з головних
чинників консолідації української політичної нації [34].
Як уже зазначалося вище, чинником консолідації суспільства
є релігія, проте аналіз вітчизняного наукового дискурсного поля
засвідчує, що науковці не дуже активно бралися за дослідження її
місця і ролі в цьому сегменті суспільно-політичного життя.
Зокрема, Віктор Єленський звертає увагу на посилення ролі релігії
у сучасній «світовій, регіональній і національній політиці». Більш
того, на його думку, «у ХХI ст. релігія бере активну участь у
націєтворенні, …конструює колективні ідентичності й визначає
поведінку людських спільнот» [35, с. 5–6].
Далі пішли автори колективної монографії «Релігійний
чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної
України», які проаналізували роль релігійного чинника у процесах
формування української політичної нації, громадянського суспільства. Особлива увага була звернена на прикладне використання релігійного чинника у суспільно-політичних процесах у
рамках національного наративу і концепту «національної
держави». Проаналізовано потенціал етноконфесійних спільнот
України до інтеграції в український соціум [36].
До цих проблем звертався Віктор Войналович, який досліджує
міжправославні взаємини, їхній «конфліктогений потенціал»,
вплив на суспільно-політичну ситуацію в сучасній Україні [37].
Мельник Михайло, досліджуючи вплив церкви та церковних
інституцій на процес формування громадянського суспільства в
Україні, окреслює рівень участі релігійних організацій у подіях до,
під час і після Революції Гідності. При цьому він доходить
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висновку, що «церква в подіях Майдану виявила себе як потужний
і цілісний інститут громадянського суспільства, здатний захищати
інтереси громадян від свавілля влади… З початком «гібридної
війни», розв’язаної РФ проти України, розпалювання проросійського сепаратистського руху на Сході країни церква своєю
активною позицією суттєво сприяла консолідації українського
суспільства навколо національних та громадянських ідеалів,
організації всенародної боротьби на захист Вітчизни» [38].
Серед досліджень релігійного чинника консолідації суспільства ще варто виділити роботи Романа Процюка [39], Максима
Паращевіна [40], в яких тією чи іншою мірою порушувалися
питання ролі і місця релігійного чинника у суспільно-політичному
житті України. Все ж ця проблема залишається недостатньо
досліджуваною.
Аналіз вітчизняного наукового дискурсного поля з питань
суспільної консолідації свідчить, що крім загальновизнаних її
чинників науковці звертали увагу і на інші, менш актуалізовані.
Зокрема, цікавим дослідженням, в якому аналізувалися саме такі
чинники, є підготовлена науковцями Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України аналітична довідка «Національна єдність у конкурентному суспільстві».
Зокрема, у ній зроблено спробу аналізу територіального (регіонального) чинника консолідації. Зокрема, Юрій Шайгородський
цілком справедливо наголошує, що цей чинник «актуалізується
сучасними зовнішньо- і внутрішньополітичними впливами на
процеси національного самовизначення, завданням збереження й
зміцнення держави як політичного інституту» [41, с. 99]. Автор
підкреслює, що важливою складовою цього чинника є взаємини
«центру і регіонів», які повинні характеризуватися «цілісністю,
структурністю, функціональністю, ієрархічністю, взаємозв’язком і
взаємозумовленістю структурних елементів…» [41, с. 99]. На
практиці це має працювати «на суспільну інтеграцію шляхом
формування в Україні єдиної політичної нації, оптимізації
відносин між центром і регіонами, розвитку місцевого самоврядування, становлення громадянського суспільства…» [41, с. 133].
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Питання національного консенсусу через взаємини центру і
регіонів, через призму «геоекономічного курсу України» порушує
Олександр Майборода, підкреслюючи при цьому, що «українська
дилема між бажаним і дійсним проявляється досі незавершеною
полемікою між прихильниками європейської інтеграції країни і
прихильниками її євразійського вектора» [42, с. 135].
Юрій Шаповал акцентує увагу на тому, що в умовах гібридної
війни РФ проти України Росія активно використовує для актуалізації територіального (регіонального) чинника деконсолідації
українського суспільства «російсько-український міфологічний
корпус» поділу українських регіонів і міст на «наші» та «їхні» [43,
с. 170]. При цьому, підкреслює автор, російські пропагандисти
«раз по раз звертаються до ідеї «міцних господарників», «трудівників, які годують усю Україну» [43, с. 179]. Більш того, зазначає
Юрій Шаповал, «російська історична міфологія маніпулює великодержавними ідеологіями Польщі, Румунії й Угорщини в контексті
пригадування ними «втрачених земель». Що їх «споконвіку»
замешкали представники відповідних народів» [43, с. 170 – 171].
Дещо з іншого боку до територіального чинника консолідації
підійшли автори монографії «Український соціум». Зокрема, вони
вважають, що специфічною особливістю етнополітичної та
етнокультурної ситуації в Україні є використання етнічного і
культурного чинників регіональними елітами для мобілізації
населення регіонів. Це дозволяє їм створювати умови для
виокремлення населення регіонів як певних квазі(етнічних) груп
шляхом визначення та констатуювання (суб)етнічних ознак –
соціокультурного підґрунтя консолідації територіальних спільнот.
Це, на їхню думку, «створює небезпеку для загальнонаціональної
консолідації, позаяк сприяє як міжрегіональному протистоянню,
так і протистоянню між центром i регіоном» [5, с. 786]. Автори
попереджають, що особливо це актуально для «східних та
південних регіонів України, де внаслідок значної етнокультурної
строкатості й водночас соціокультурної гомогенності населення
російськомовних промислових міст етнічна ідентичність дедалі
більше поступається ідентичності регіонально-територіальній. У
цьому контексті набуває особливого значення позиція місцевих
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інтелектуальних осередків, спроможних використати місцевий
соціокультурний матеріал для обґрунтування історичної та культурної «особливості» певної територіальної спільноти» [5, с. 787].
Нагадаємо, що ця монографія була опублікована у 2005 р.,
задовго до 2014 р., коли це попередження стало реальністю.
Правда, автори у ній не врахували, що для активізації цього
фактора докладе руку Російська Федерація. Як би там не було, але
ми повинні розуміти, що успішність процесів консолідації українського суспільства значною мірою залежить від реалізації
державою виваженої регіональної політики. До її ключових
завдань належить зменшення міжрегіональних економічних і
соціальних диспропорцій.
Підводячи підсумок проведеної роботи, зазначимо, що у
працях вітчизняних науковців відсутній єдиний підхід до
визначення чинників суспільної консолідації. Взагалі наукове
дискурсне поле консолідаційних чинників суспільства можна
поділити на два типи наукових досліджень. До першого можна
віднести праці, в яких аналізується сутність і природа самого
феномену чинників суспільної консолідації, їхній взаємозв’язок як
на теоретичному, так і на практичному рівнях. До другого –
роботи, в яких досліджуються прояви окремих чинників консолідації в сучасних українських реаліях. Проте серед вітчизняних
науковців немає єдиного підходу до визначення самих чинників
консолідації. У більшості опрацьованих досліджень збігаються
лише такі чинники, як «мова», «історична пам’ять», «національна
еліта» (національний лідер), «громадянське суспільство», а далі ми
бачимо різнобій – від «економічного простору» до «формування
влади за регіональним принципом» і «побудови справедливого
правового суспільства». Безумовно, це ставить на порядок денний
питання подальшого теоретичного осмислення усього комплексу
чинників суспільної консолідації.
Крім того, спостерігається значний дисбаланс у дослідженні
окремих чинників суспільної консолідації. Так, серед усього
масиву праць з зазначеної проблематики вирізняються роботи з
мовного питання, історичної пам’яті і значно менше досліджень з
питань територіального, етнічного, релігійного чинників, а деякі з
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чинників (ціннісний, соціально-психологічний, соцієтальний)
взагалі залишилися на маргінесі наукових розвідок.
Проведений аналіз дозволяє визначити ті наукові напрями, які
потребують подальшої розробки. Зокрема, це стосується маловивчених питань ролі та місця чинників суспільної консолідації в
протистоянні гібридній війні РФ. Додатково науковці мають
звернути увагу й на комплексне вивчення видів суспільної
консолідації, їх взаємодій в умовах транзиту (перехідних режимів).
Фактично відсутній єдиний підхід до визначення чинників
суспільної консолідації. Практично позбавленими уваги залишаються теми, що стосуються етнічного, територіального, соціальнопсихологічного, соцієтального, ціннісного чинників суспільної
консолідації. Ґрунтовного аналізу потребує проблема місця і ролі
громадянського суспільства в консолідації українського соціуму в
сучасних реаліях.
Підводячи узагальнюючий підсумок дослідження проблеми,
варто наголосити, що в ньому вперше у політології здійснено
спробу комплексного аналізу наукового доробку вітчизняних
учених з означеної теми, виявлення превалюючих тенденцій та
окремих закономірностей розвитку політологічних знань щодо
феномену суспільної консолідації та особливостей його прояву в
Україні, а також зроблена спроба визначення вузьких місць у
масиві уже опублікованих робіт з цієї проблематики та окреслено
наукові проблеми, що потребують подальшої розробки.
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УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
У статті з’ясовується сутність феномену слов’янофільства
та його неоімперські конотації в умовах гібридної війни. Ключова
сентенція дослідження полягає в тому, що за лаштунками пропагандистського навіювання міфологеми слов’янської єдності ховається парадигма російської великодержавності. Наголошується,
що війна починається не з танків чи артилерії, а з окупації
свідомості й руйнації національної ідентичності, що сприяє асиміляції й підкоренню суверенного народу. У висновках підкреслюється,
що, мужньо змагаючись у гібридній війні, українці зміцнюють
соціальний імунітет і створюють умови для демократичного
розвитку.
Ключові слова: влада, експансія, війна, шовінізм, національна
свідомість, ідентичність.
Mihailo Gordienko. Slavophilism mythology as a chauvinistic
project the destruction of Ukrainian identity. The article deals with the
essence of the phenomenon of Slavophilism and its neo-imperial
connotations in the conditions of hybrid war. The key point of the study
is that behind the backdrop of the propaganda suggestion of the
mythology of Slavic unity lies the paradigm of Russian greatness. It is
emphasized that the war does not begin with tanks or artillery, but with
the occupation of consciousness and the destruction of national
identity, which contributes to the assimilation and subjugation of the
sovereign people. The findings emphasize that courageously competing
in a hybrid war, Ukrainians strengthen social immunity and create
conditions for democratic development.
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У фахових джерелах з політичної науки вже набуло
хрестоматійного значення твердження про те, що географічне
положення України, родючі ґрунти, помірний клімат, вигідні
шляхи сполучення, амбітні сусіди, брак надійних природних
кордонів по всьому периметру завжди робили нашу територію
об’єктом численних експансій. Коли український народ перебував
під гнітом чужоземного панування, його прагнули асимілювати
різними засобами – ополяченням, окатоличенням, русифікацією
тощо. Тільки в українців з’являються шанси створити суверенну
націю й утвердити демократичну форму правління, тоді неодмінно
постають масштабні виклики, що загрожують єдності суспільства
й територіальній цілісності держави. Головною перешкодою на
шляху створення відкритого суспільства як в історичному
минулому, так і зараз були шовіністично-імперські амбіції
Московії. Політична доктрина Кремля щодо України, концептуальні засади якої було визначено від часів Переяславської ради,
не зазнала докорінних змін й у ХХІ ст.
Метою нашого дослідження є висвітлення шовіністичного
характеру неоімперської міфологеми російських можновладців
про загрозу цілісності слов’янського світу і необхідності захисту
російськомовного населення. На цій міфологічній засаді базується
аргументація Москви необхідності мілітарного втручання та
анексії чужих територій з метою захисту слов’ян. У цій статті ми
намагаємося показати справжню сутність російського шовінізму,
який звик ховатися за лаштунками міфічного стереотипу «слов’янського брата». Цю міфологему слов’янської єдності повністю
розвіяла варварська експансія путінської орди в суверенний
простір України на початку 2014 року, наслідком чого стала
анексія Криму й окупація Донбасу. Військова кампанія Путіна
проти Української держави – це апогей російського шовінізму
у пострадянську добу. Поки адекватної відповіді агресору
мілітарними засобами нам зробити не вдається, треба розвінчувати
кремлівські міфологеми за допомогою рефлексії науково обґрунтованих концепцій та захищати національну ідентичність.
Важко заперечити тезу про те, що зближення української нації
з Московським царством призвело до розриву духовно-культурних
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і політичних зв’язків із Європою й започаткувало насильницьку
зміну геополітичних пріоритетів нашої держави з демократичної площини до азійського абсолютизму. Аналізуючи імперські
впливи на українське суспільство з боку царського уряду, Ю. Липа
підкреслює псевдогенеральну ідею слов’янофільства як моделі
просування російського шовінізму. Вчений зауважує: «Швидко
петербурзький уряд зорієнтувався, що панславізм може придатися
в експансії як вигідна генеральна ідея. Спочатку російський
міністр Уваров засновує в Москві слов’янський музей (1837), а
потім катедру слов’янської філології. Однак ідеї панславізму, хоч
які романтичні, дають на території України революційно-утопійну
організацію «Кирило-Мефодіївського Братства» із скептичним
Шевченком і добродушним Білозерським… Кирило-мефодіївці та
інші прояви слов’янофільського міту в Росії змусили Петербург
бути обережнішим із слов’янофільством: воно було гноблене в
краю, і в Москві, і в Києві. Зате експортоване (як тепер комунізм) в
чистому вигляді до держав, де були слов’янські первні. Від походу
в 1849 р. Паскевича на Угорщину починається виразний
слов’янофільський рух у Словаччині й Чехії та Галичині, де він
носить докладнішу назву москвофільства» [1, с. 208–209]. Якщо
царське самодержавство використовувало слов’янофільську
міфологему, щоб періодично вести військові кампанії для поширення свого впливу, то путінський режим у цьому відношенні діє
значно радикальніше. Для пропаганди «русского мира», крім
тотальної і брудної дезінформації, нинішня кремлівська кліка
застосовує широкий спектр заходів, починаючи від шпигунських
диверсій, економічного тиску, торговельних обмежень і закінчуючи військовим втручанням та порушенням міжнародного права.
Щоб збагнути сутність путінської деспотії і посягання її на
українські землі, треба ретельно вивчити історичну минувшину.
Відома істина: хто не засвоює історичного досвіду, той приречений на його повторення. У нас існує широка когорта мислителів,
які адекватно оцінювали шовіністичну сутність російського
імперіалізму й розробляли концептуальні парадигми протидії
цьому варварству. Нам треба їх актуалізувати, належним чином
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засвоювати і відповідно діяти. Коли над Європою вирували смерчі
Першої світової війни, український академік С. Рудницький у
праці «Чому ми хочемо самостійної України?» окреслює фатальний влив Московії на суверенне буття нашої держави. Зокрема,
вчений зазначає: «Злощасний був політико-географічний вплив
Московщини від часу відновлення українсько-московських
взаємин в ХVІІ ст. Молоду Українську державу, збудування котрої
коштувало так багато крові, почали московські впливи зараз таки
підкопувати з усіх сторін, використовуючи дуже спритно всі слабі
сторони молодого державного організму. Правда, всякий безсторонній мусить признати, що московська держава й московська
суспільність ХVІІ віку находилася в такому різкому контрасті до
української державності й української суспільності, що які-небудь
позитивні впливи були виключені. В Московщині панувала
деспотична форма влади, загальне невігластво всіх підданих без
виїмку, культура була більш азійська, як європейська, й відгороджувалася вперто від усяких європейських впливів. Натомість на
Україні була форма правління республіканська з виборним
гетьманом, могутньою козацькою аристократією, свободолюбним,
непривичним до кріпацтва людом і культурою, що була
побудована на європейських основах» [2, с. 114]. Але залишається
сталою варварська сутність нашого супротивника – московської
деспотії. Її агресивні й загарбницькі наміри поширюються не лише
на терени України, але й передбачають світове панування.
Спираючись на логіку С. Рудницького, треба сказати, що ефективно протистояти кремлівській експансії можна шляхом
утвердження демократії та інтеграції до європейського простору.
Шовіністична природа російської влади була притаманна на
всіх етапах її існування й активно втілюється у нинішніх реаліях.
Сьогодні європейські країни вийшли на орбіту політико-правових
механізмів вирішення конфліктів, і лише євразійський монстр –
путінська Росія – не припиняє існувати у варварській площині
середньовічної доби. Для Кремля шовінізм був і залишається
неодмінним атрибутом політики й визначальним чинником
ідеології, на основі якого відбуваються завоювання та поневолення
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слабших народів. Треба наголосити, що поняття «шовінізм»
застосовується для «позначення прихильності ідеї військової
переваги якоїсь нації або держави. Настрої шовінізму – неодмінні
наслідки політики агресії і перемоги або поразки і надії на реванш,
що особливо яскраво показала війна 1914–1918 рр. Соціальнополітичні сили, що зацікавлені у завоюваннях, постійно розпалюють ці настрої. Шовінізм може набувати й більш витончених
форм, освячуючи економічну експансію, політичний тиск, культурне домінування» [3, с. 396]. Окрім цього, шовіністична
ідеологема передбачає піднесення етнічної зверхності імперської
держави, таврування шовіністичною владою всіма засобами
націоналістичних проявів у суспільстві, брутальне засудження тих
індивідів чи соціальних верст, які прагнуть любити свою культуру,
традиції, народ, країну й готові захищати її територіальну
цілісність.
Нащадок угро-фінських племен – путінський режим – на
ментальному рівні й у практичній площині наповнює феномен
шовінізму реакційним змістом та агресивними діями. Войовничий
московський шовінізм апріорі передбачає гноблення, завоювання і
поневолення інших націй. Його еволюційні віхи концентруються в
абсолютистських режимах І. Грозного, Петра І, В. Леніна, Й. Сталіні й В. Путіна. Крах радянської диктатури не знищив російського
шовінізму, який прагне утримати імперські амбіції за рахунок
реінкарнації пострадянського простору. Для цього залучаються
широкий арсенал засобів, у якому міфологема слов’янської єдності
трансформувалася у парадигму російської великодержавності. Її
ознаками є зверхнє ставлення до інших народів, надмірне
звеличення російської культури, традицій, мови, яка набувала
статусу міжнаціонального спілкування. На цьому підґрунті проростає імперське мислення, у якому поняття «шовінізм» і
«націоналізм» мали одне смислове навантаження.
В інформаційну добу змагання за ідентичність набуває
безкомпромісного характеру. Цілком слушною є думка про те, що
Росія живе в схибленій системі координат і це змушує її
рейдерським способом захоплювати історію України, а ідеологічна
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пропаганда вимагає війн, захоплення чужих територій. Російський
політолог Л. Шевцова підтверджує цю тезу. Вона відзначає:
«втративши Україну, самодержавна Росія втрачає свою історичну
легітимність у вигляді Київської Русі, яку російська влада
приватизувала, відібрала в українців і вважає своєю «колискою».
Адже Кремлю доведеться переписувати російську історію, яка
наскрізь брехлива, підтасована» [4, с. 3]. Всяка національна
свідомість і рефлексія окремого етносу, його піклування про рідну
мову, збереження ідентичності в системі імперських координат
гнівно засуджувалася чи ототожнювалася із шовінізмом.
Імперський формат мислення підживлюється міфом про зовнішню
загрозу. Зокрема, путінська пропаганда демонізує образ Бандери,
створює міф про існування «натовського легіону військ» в Україні
чи «київської хунти». Також традиційними міфами пострадянського простору є міф про «аморальність Європи», «жаль за
розваленою імперією», «загнивання жалюгідного Заходу» тощо.
Присутність цих міфологем тривалий час у публічному просторі
нашого суспільства заводить його на маргінес цивілізаційного
поступу.
Ідея «слов’янської єдності» живе і сьогодні у вигляді
політичної технології просування російського експансіонізму.
Здебільшого міфологема слов’янофільства використовується шовіністично налаштованим російським істеблішментом для порятунку
агонізуючої імперії. Попередній досвід людства засвідчує:
примусова інтеграція й утримання соціальних суб’єктів без їх
добровільної згоди ніколи не давала позитивного результату і рано
чи пізно зазнає поразки, часто з вельми трагічними наслідками.
«По суті, ідея слов’янської єдності являє собою етноцентричну
утопію, яка не має шансів на втілення, адже взаємопретензії на
території залишаються у перспективі досить небезпечними;
слов’яни поділені на засвоєні ними грецьку та римську традиції.
Навіть всередині релігійно ідентичних слов’ян напруженість є не
менш небезпечною, позаяк етатизована православна церква вже в
середньовіччі була і залишається на сьогодні формою ідеологічного нагляду і по-своєму відтворювала і відтворює зіткнення
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політичних тенденцій. Сьогодні виникає феномен конфронтаційної реполітизації церкви» [5, с. 324]. Імперсько-шовіністичні
впливи Кремля активно нав’язуються і через духовно-релігійні
канали. Одіозний проект «русского мира» під виглядом зміцнення
православної єдності сприяє політичній експансії рашизму.
Фактично «русский мир» є шовіністичною складовою
технологічного проекту гібридної війни. Вона значно розширює
засоби та способи підпорядкування об’єкта агресії й проголошує,
що війна починається не з танків, а з окупації свідомості. Активна
фаза гібридної війни стартувала з початком Революції Гідності. Її
демократичні віяння путінський режим прагнув всіляко ізолювати
від своїх кордонів і прийняв радикальне рішення розпочати
інтервенцію проти виснаженої тотальною кризою й паралічем
влади України. У цьому контексті вітчизняний політолог Є. Магда
зауважує, що «стартові можливості Росії після розпаду Радянського Союзу були набагато потужнішими за українські. Москва
успадкувала місце в Раді Безпеки ООН, скарби Алмазного фонду,
золотовалютні резерви СРСР і відсутність претензій світу з
приводу наявності у Москви арсеналу ядерної зброї. Якщо
порівнювати «розлучення» колишніх радянських республік з
Росією, то можна сказати, що на початку 1990-х вони практично
втекли з колишньої «сім’ї братніх народів», не замислюючись про
матеріальні втрати. Не зайвим буде згадати, що Росія, анітрохи не
вагаючись, приватизувала значну частину спільної історичної
спадщини, і більшість діячів культури, воєначальників, лідерів
громадської думки, що були уродженцями союзних республік,
назвалися росіянами, не озираючись на малу батьківщину» [6, с.
40]. Спираючись на зазначені соціально-політичні преференції,
путінський режим має змогу натхненно здійснювати гібридну
кампанію, незважаючи на економічні санкції чи вербальні
застереження цивілізованого світу. Ключова ідеологема пропаганди Кремля – переконати людство в тому, що у пострадянському
просторі точиться не кривава війна, а триває процес еволюційного
відновлення слов’янської єдності. Оскільки український народ
рішуче відмовився бути неоколоніальним придатком путінської
неоімперії, то й отримав «гарячу фазу» російського шовінізму.
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По лінії України сьогодні проходить цивілізаційне розмежування. Європейський вектор нашої політики визначили не
формальні інститути, а найвищий суверен – народ, який ціною
життя захищав демократичні цінності на Майдані. Але практична
реалізація європейського вибору українців упирається у глуху
стіну неоколоніальної політики путінської Росії, яка вперто
продовжує міфологеми часів царизму та сталінізму з метою
руйнації української ідентичності. Аналізуючи тернисті шляхи
національного самоствердження українців, Л. Волошина зауважує:
«Соціальна ідентичність буває успадкованою, тобто засвоєною від
прийдешніх поколінь; сконструйованою через власний вибір та
власні досягнення; амбівалентною, яка хитається з лінією партії та
в будь-який момент пристає до більшості; а також конфузійною –
такою, в якій уживається кілька діаметрально протилежних систем
цінностей, як то: любов до віршів Ліни Костенко і серіалу «Свати»
одночасно. Успадкована і досягнута ідентичності є стійкими.
Амбівалентна і конфузійна свідчать про невизначеність особи.
Міфи навколо недоречності, безглуздості, незграбності незалежності, що дісталася українцям задарма, розраховані на те, щоб не
дати критичній кількості українських громадян сформувати стійкі
форми ідентичності. Росія і далі докладає зусилля, щоб декласоване та денаціоналізоване пострадянське болото ніколи не стало
нацією» [7, с. 4]. Варто додати, що одіозні міфологеми мають
амбівалентний характер. З одного боку, у них вихваляється російська велич, зокрема, «триєдиний російський народ», «єдина і
неділима Росія» та «православ’я, самодержавство і народність», з
іншого, засуджуються «периферійні» народи такими стереотипами, як «мазепинці», «хохломанія» «бандерівці», «укри» тощо.
Імперськими міфами активно навіюється світоглядний абсурд
про те, що українського народу як окремішнього взагалі не було,
це лише малоросійське плем’я. Знаходячись у полоні світоглядної
міфологеми «старшого брата», нинішній режим путінської автократії прискорює процес примусового збирання російських земель
шляхом створення проектів «русской весни» «Новоросії»,
«русского мира» тощо. Їх спільною парадигмою є те, росіяни
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позиціонуються як християнська спільнота, месіанський народ,
істинно православне царство – Третій Рим, що має інтегрувати
слов’янський світ. Якщо дистанціюватися від русофільських
міфологем, то треба констатувати, що Росія – це і перша у світі
держава пролетаріату, і остання найбільша у світі колоніальна
імперія. Якщо українська ідея репрезентує жертовність і відвагу у
боротьбі за свободу, то російська ідеологема уособлює імперську
велич і завойовницький експансіонізм. Шовіністичні інстинкти
Росії роблять її вічним опонентом ліберально-демократичній
Європі. Не відмовившись від шовіністичних рудиментів, складно
зайняти гідне місце в системі цивілізаційних координат.
Зазначені вище рефлексії можуть бути інтерпретовані як
обґрунтування деструктивної ролі міфу в сучасному інформаційному суспільстві. Це хибне розуміння авторської позиції. Ми
переконані, що на будь-якому етапі свого розвитку народ не може
існувати без міфів, так само як без міфології не обходиться влада,
управління, лідери, партії, еліти тощо. Міфи мотивують,
інтегрують, надихають, вони забезпечують охорону суспільних
цінностей і сприяють здійсненню революційних перетворень.
Адекватну характеристику зазначеному об’єкту дослідження дає
М. Бердяєв. Філософ стверджує: «Пора перестати ототожнювати
міф з видумкою, з ілюзією первісного розуму, з чимось по суті
протилежним реальності… Але за міфом сховані вагомі реальності, першофеномени духовного життя. Міфотворче життя
народів є реальним духовним життям, більш реальним, ніж життя
віртуальних понять і раціонального мислення. Міф завжди
конкретний і більше відображає життя, ніж абстрактне мислення…
Міф є конкретна розповідь, що закарбована у народній пам’яті, в
народній творчості, у мові… Міф зображає надприродне в
природному, надчуттєве в чуттєвому, духовне життя в житті плоті.
Міф символічно поєднує два світи» [8, с. 60]. Міф завжди
відображає реальність у символічній формі. Міфологія утворюється на зорі людської свідомості, коли дух був занурений у
людську природу. В інформаційну добу міфологія переміщується у
політичну площину і стає аспектом маніпулятивних технологій,
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які беруться на озброєння авторитарними режимами для легітимації свого панування.
Соціальна значимість міфу пояснюється тим, що він завжди
зорієнтований на буденну, масову, а не на високоінтелектуальну
свідомість. Міф будується на доступних і простих аргументах, які
не вимагають мобілізації розуму, напруження свідомості, побудови раціонально-логічних доказів. Міфологізація якогось явища
означає підміну його об’єктивної сутності суб’єктивним
сприйняттям та віртуальними образами. За допомогою політичної
міфології та соціального популізму здійснюється легітимація
влади. Переважно до міфу звертаються політичні суб’єкти з
низьким рейтингом, слабким авторитетом чи одіозними ідеологічними засадами. Класичний приклад міфологемної політики
демонструє путінська Росія, яка штучно демонізує Захід і
романтизує слов’янофільство для набуття електоральної привабливості та обґрунтування зовнішньої експансії. Слушні дуки з
цього приводу висловлює О. Пахльвська: «Росія протиставляє себе
Заходу не якісно, а кількісно, нарощуючи свій східний ар’єргард. І
цементуючи цей ар’єргард різними ідеологічними схемами.
Православна, євразійська, «ліберальна» імперія (від комуністичної
вже й слід простиг) – і навіть «суверенна демократія», –
змінюються назви, але не суть: країна, яка чомусь вважає, що
мусить завжди десь і над кимось домінувати,– замість того, щоб
нормально жити і розвиватися для добра власних громадян. Одне
слово, як у старому радянському анекдоті: що б не виробляла
радянська промисловість, а все одно вийде… автомат Калашникова» [9, с. 363]. Україні випала доля жити поруч з цією
імперією зла та міфологем. Щоб вистояти у цьому протистоянні зі
«слов’янофільським монстром» і зберегти українську державність,
треба системно нарощувати свій потенціал й бути свідомими того,
що політичні міфологеми позбавлені підґрунтя в умовах
громадянського суспільства, плюралізму і демократії.
Джерелом породження і поширення сучасних політичних
міфів є надмірні потоки інформації через різні канали: газети,
журнали, соціальні мережі тощо. Спираючись на інформаційні
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ресурси, політична міфологія «визвольного походу слов’янофільської Росії» проти «деморалізованого Заходу» та «бандерівської
України» проникає у свідомість широких верств людей на різних
континентах. «І поки якимось чином реанімуватимуть російську
ідею у формі православ’я і великоросійської зверхності, – зазначає
Д. Мейс, – або ж у формі комуністичної ідеології, в якій російська
імперська ідея відігравала роль цементуючого клею для створення
нової історичної спільності радянського народу на ґрунті
русоцентризму, неросійським народам буде нелегко придушити в
собі почуття історичної образи. Вони завжди намагатимуться
захистити себе різними блоками, спілками, а то і війнами, як це
сталося в Чечні, проти небезпеки, яку постійно генерує Росія щодо
новостворених держав, виступаючи проти її територіальних та
інших претензій. До речі, претензії ці також висуваються і
артикулюються за вотчинним, а не національним правом, яке
прийняла і переробила більшість модерних держав» [10, с. 92].
Соціальні процеси посткомуністичної доби засвідчують той факт,
що московський шовінізм набув відверто українофобських ознак у
політиці путінського деспотизму. Саме тому сьогодні проблеми
українсько-російських відносин набувають найбільшого загострення з часів ліквідації царського самодержавства.
Треба визнати об’єктивний факт, що нинішня Українська
держава не спроможна опонувати неоімперських проектам.
Ресурси для боротьби з путінським шовінізмом сьогодні акумулює
українське суспільство. Активні дії наших добровольців, волонтерів, громадських діячів фактично виконують роль держави,
відважно стримуючи агресію Кремля. Сьогодні національновизвольні змагання проти шовіністичної Московії ведуть українські пасіонарії, які усвідомлюють, що «деспотичний внутрішній
устрій як старої, царської, так і нової, радянської Росії конечне
доповнення зовнішньої політики, яка навіть під час миру ніколи не
виходила з «психози оточення»… Російська зовнішня політика,
наставлена на територіальне поширення та на панування над
іншими народами, вирощувала гіпертрофований бюрократичновійськово-поліційний апарат. Цей апарат, що ним многона299
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ціональна імперія держиться вкупі, немов залізним обручем,
заглушує в самому російському громадянстві всі паростки
свободи» [11, с. 323]. Українські пріоритети і потуги, які здолають
імперський шовінізм, перебувають у площині демократичних
трансформацій. Для цього якомога швидше треба позбутися
архаїчної влади, популістської демагогії. Нам потрібна ротація
компрадорського класу на патріотичну еліту, людей з новими
компетенціями і стратегічним мисленням.
Узагальнюючи вищесказане, необхідно зазначити, що системна й багатолітня експансія московського шовінізму в геополітичну
площину і культурний простір українського етносу завдає
відчутних деформацій соціальному організму, але не знищує, а
гартує волю нашого народу. В історичному минулому і нині
спостерігається зіткнення двох антагоністичних систем: російського деспотизму, який базується на імперських амбіціях і
войовничій експансії, та українського духу вольності, що прагне
жити й розвиватися у демократичній системі координат. Анексія
Криму та війна на Донбасі не тільки розвінчують слов’янофільську
міфологему «старшого брата», а й консолідують українську націю
перед загрозою її чергової асиміляції. Соціальний імунітет
українців, що пройшов імперське випробування впродовж
багатьох віків, зміцнюється і створює підґрунтя для утвердження
зрілої політичної суб’єктності. Але, щоб вистояти у цьому
історичному герці, потрібна мобілізація ресурсів для подолання не
тільки російського шовінізму, а й внутрішніх ворогів – корупцію,
свавілля влади, правовий нігілізм, егоїзм еліти. Тільки здобуваючи
перемогу на двох фронтах, можна ствердити суверенітет і
цілісність держави.
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ДО ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В
КООРДИНАТАХ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
У статті розглядаються ключові напрями гуманітарної політики України в частині їх спрямованості на сільське населення, в
тому числі їх історичний розвиток у ХХ – ХХІ століттях.
Обґрунтовується визначальне значення сільської зорієнтованості
культурних та інших гуманітарних цінностей, які закладені в
основу національної ідентичності українського народу та
потреба зміни ставлення до таких цінностей у жителів сільської
місцевості з метою в подальшому розглядати їх не лише як
об’єкти охорони, але і як об’єкти впливу державної політики для
гарантування гуманітарної безпеки держави. Стаття має на
меті активізувати в академічному середовищі дискусію щодо
доцільності врахування особливостей гуманітарної політики,
спрямованої на жителів сільської місцевості, під час розроблення
наукової концепції гуманітарної безпеки України та практичного
застосування наукових здобутків для розроблення планів заходів із
гарантування гуманітарної безпеки України.
Ключові слова: гуманітарна політика, гуманітарні цінності,
гуманітарна безпека, сільська місцевість.
Sergey Clutza. To the problem of humanitarian policy in the
coordinates of the Ukrainian peasantry. In the article the key
approaches of the humanitarian policy of Ukraine are described in the
part aimed at the rural population, including their historical
development in the XX – XXI centuries. It is substantiated that cultural
and other humanitarian values, which underpin the national identity of
the Ukrainian nation, are characterized by the decisive importance of
their rural orientation and the necessity of changing the attitude
towards such values among rural residents is justified, so they should
*
Клюца Сергій Олександрович – аспірант Національного інституту
стратегічних досліджень.
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be considered not only as an object of protection but also as an object
the influence of public policy to guarantee the humanitarian security of
the state. The purpose of the article is to intensify the discussion within
the academic environment on the wisdom of taking into account the
particularities of the humanitarian policy aimed at rural residents in
developing the scientific concept of humanitarian security of Ukraine
and in the practical application of scientific achievements for the
development of action plans for guaranty humanitarian security of
Ukraine.
Key words: humanitarian policy, humanitarian values,
humanitarian security, rural areas.
Українське село – джерело української душі, споконвічний
бастіон збереження української самобутності, національної
ідентичності. Українська мова, українська народна пісня, українська народна музика, українська народна поезія, народні думи,
казки, прислів’я, наші традиції і звичаї, наша українська
релігійність – усе те, що робить нас українським народом – родом
з українського села. Село – це серце нашого народу, його сповнена
болю душа. Для багатьох із нас це аксіома. Між тим, сьогодні ми
мусимо наново і з більшою силою доводити це, оскільки багато
серед нас є таких, хто народжений бути українцем, так українцем і
не став, не спромігся ним стати.
А що, власне, творить нас українцями? Передусім це
українська мова. Саме вона є і чинником, який ідентифікує
кожного з нас українцем і водночас постає засобом об’єднання
кожного з нас в одну єдину родину українства. Без української
мови українського народу немає, а тому не може бути й України.
Україна без української мови – то тільки «малоросія», «окраїна»
Росії, «хутір» на задвірках «русского мира». Проте не одна мова
формує і визначає нас українцями – належність до українського
світу в найширшому його розумінні, ось що є запорукою нашої
українськості.
Прикро, що ще й на третьому десятку нашої незалежності
чимало громадян України не до кінця усвідомлюють, нехтують, а
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то й взагалі ворожі до свого природного права бути українцями,
мотивуючи свій етнонаціональний нігілізм чи то колишніми
радянськими ідеологічними кліше, а чи ж штампами сучасного
російського агітпрому. Саме з огляду на таких громадян, як людей
«без роду і племені», чи, якщо точніше, – як «гомо совєтікус», ми
мусимо в черговий раз обґрунтовувати надзвичайну важливість
осмислення себе самих українцями, а поряд мотивувати тих, хто
ними ще не став – бути ними.
Отриманий як колоніальна спадщина комплекс радянськості з
його російськомовністю і випрацюваною більшовиками патологією національної меншовартості ще й понині заважає багатьом
стати направду українцями. Так, живучи в полоні своєї
фантасмагоричної радянської минувшини, вони тільки й можуть,
що озиратись у своє колоніальне колишнє, шукати, а радше,
романтизуючи, видавати його за добу якогось українського
«благоденства» і таким чином наближати у своїй історично і
політично хворій уяві прихід такої України, яка б була якщо й не
цілковито російською, то бодай зрусифікованою і проросійською
(на кшталт Білорусі).
Наслідки русифікації, запровадженої ще за царських часів, а
опісля продовжені ще з більшою потугою більшовиками, даються
взнаки і в наші дні. Всі антиукраїнські заходи – від царських
«циркулярів» та «емських указів» до більшовицьких планів з
тотальної русифікації – були спрямовані на знищення української
мови, отже, на знищення українців. Приміром, у 60–70–ті рр.
ХХ ст. у Радянському Союзі активно розробляється і реалізується
проект із злиття радянських націй і народностей в «нову історичну
спільність людей різних національностей, що мають спільні
характерні риси – радянський народ». Єдиною мовою цієї
«спільності» визначалася російська як мова того народу, який,
мовляв, відіграє «провідну роль» «у братній сім’ї народів СРСР».
Так, на Ташкентській мовній конференції 29 травня 1979 р. був
ухвалений план остаточного зросійщення радянських республік.
Гаслом цього заходу звучало: «Російська мова – мова дружби
народів». Саме з того часу поступово стають зникати українські
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дитячі садочки, а в тогочасних вузах, при чому навіть у Західній
Україні, мовою викладання стає російська. Міністерство вищої та
середньої спеціальної освіти УРСР навіть запровадило спеціальну
форму звітності ректорів вузів про перелік спеціальних дисциплін,
які викладаються російською [1].
Плоди цієї політики сьогодні – це і є отой «гомо совєтікус» з
його суржиком у центральних і північних областях України і
неприйняттям української мови у східних і південних областях.
Зазвичай «гомо совєтікус» називають «російськомовним населенням». Проте, як справедливо зауважує відомий сучасний
український мовознавець О. Пономарів, «немає такого населення!
Є зросійщені українці, і таких дві третини» [6].
У радянські часи вся українська культура зводилася до культури народної, з її спрощенням, примітивізацією, «шароварщиною». Українець у СРСР часто зображувався відсталим селянином,
якому протиставлявся сучасний освічений російськомовний
космополітичний громадянин Радянського Союзу.
На жаль, закладені в СРСР культурні патерни досі впливають
на населення України, і в першу чергу на самих селян.
Усе українське «гомо совєтікус» розцінюють як прояви
якогось «українського нацизму» (чи «фашизму»), натомість усе
російське, як інерційно радянське, розуміється виключно «справедливим», «миролюбним» і «братерським». Це – одна їхня категорія. Інша (переважно покоління, народжене на зорі Незалежності
і в її період) – це байдужі, апатичні до України: мешкаючи в
Україні, вони водночас перебувають поза нею. Таких не переймає
Україна, не хвилює її доля. Це щось на зразок космополітів із
російською, і не завжди мовною, домінантою у серці. І якщо перші
являють собою, кажучи це словами Тараса Петриненка,
здебільшого «професійних рабів по духу і по крові», то другі – є
«рабами за соцпоходженням», оскільки, народившись уже у
незалежній Україні, ті «увійшли у світ з тавром чужих ілюзій».
У цьому сенсі українське сьогодення слід розглядати як
біблійний Вихід, але оприявлений у необільшовицьких реаліях для
українців. Паралель тут вражаюча. Біблійні юдеї, тільки-но
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звільнившись від єгипетського рабства, опинилися перед труднощами утвердження власної волі працею на здобуття незалежної
держави. Однак декотрі з часом заходилися нарікати, що, мовляв,
не знали, що ціна власної свободи буде для них непосильно
високою, а тому воліли собі за краще повернутися назад у рабство,
ніж трудитися на благо свого народу, на розвій батьківщини. «І
став народ голосно нарікати... Хто нагодує нас м’ясом? Ми
згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки й дині, і пір, і цибулю, і часник. А тепер душа наша в’яне...» (Книга Чисел, 11:1, 4–6).
Так само дехто і з сучасних громадян України нині сумує за
країною свого рабства – Радянським Союзом, мотивуючи це тим,
що тоді, бач, «ковбаса була дешевою». А оскільки Росія є спадкоємицею СРСР, ностальгія за радянщиною водночас перекладається в надіях на якусь проросійську Україну, навіть на Україну
як частину Росії. Для них «совок» і «совковість» – то «наше все».
Вони ніколи не стануть вільними, а тому гідними незалежної
України, бо, як казав колись класик, не здатні «вичавити по
краплинам із себе раба». Чуття їхнього українства атрофоване, а
прагнення до свободи перебуває в рудиментарному стані. Для них
успадковане з радянщини рабство – то суть, кредо всього життя:
не в змозі звільнитися від нього, вони все оцінюють через його
призму, навіть свою державу, громадянами якої вони є. Це –
трутні, які, не працюючи задля «утвердження потужної єдиної
Української держави, для того, щоб ковбаса була дешева», для
того, зрештою, «щоб у нас була єдина віра, єдина Церква, єдина
мова, єдина традиція» [9], займають егоїстичну позицію дармового
споживача, ставлячи в ніщо свої громадянські обов’язки.
Інерція радянщини – ось, що ще не дає, заважає нам сповна
усвідомити, хто ми є, з якого роду-племені. Між нами ще багато
тих, хто народжений бути українцем так і не здолав у собі
нав’язаний більшовиками ще десятиліття тому «комплекс раба»,
відчуття меншовартості носія української культури, а тому усе ще
залежить від радянських міфологем про Україну й українців.
Візьмемо хоча б православ’я. Незважаючи на факт існування в
Україні направду українського православ’я – донедавна Україн306
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ської православної церкви Київського Патріархату, Української
автокефальної православної церкви та інших релігійних організацій громадян України, що сповідують православ’я, а нині
канонічно утвердженої єдиної Православної церкви України, – не
всі православні українці належні до нього. Натомість за традицією,
яка витоками сягає часів, коли українські землі на правах колонії
входили до складу царської Росії, ці люди і надалі залишаються
вхожими до ідейно, історично й політично ворожого Україні та
українській культурі православ’я російського. Останнє повсякчас
було, є й буде чи не головним чинником розділення українського
народу на «своїх» і «чужих», засобом дискредитації національної
ідентичності українців, критиком української культури.
Основна місія Московського патріархату в Україні – зусиллями його так званої «Української православної церкви»
завадити українцям бути нацією, а Україні – незалежною державою. Окремі служителі цієї Церкви під виглядом духовних
настанов роками, десятиліттями беззастережно проводять «політінформації», тематика яких затверджується з подачі російських
спецслужб у Московському патріархаті, агітують за «русский
мир», повчають в угоду Кремлю про якусь «братовбивчу війну» на
Донбасі, нав’язують українцям псевдохристиянський «всепрощенський» світогляд і в той же час пропагують під виглядом якихось
«православних цінностей» сепаратизм, а на справді – сецесію до
Російської Федерації, що де-факто оголосила себе новою інкарнацією Радянського Союзу. Чимало священиків цієї Церкви нині
служить окупаційній владі в Криму, в проросійсько-терористичних «народних республіках» на Луганщині й Донеччині. В особі
УПЦ МП ми маємо справу з широко розгалуженою мережею
російського політичного та розвідувального впливу на українське
суспільство. Слід зважати, що особливо впливовою ця конфесія є
серед сільського населення, оскільки часто громади УПЦ МП є
єдиними релігійними організаціями у відповідних населених
пунктах. А це перетворює їх на активні осередки російського
агітпрому в сільській місцевості, точки кристалізації опору
процесам українізації, координаційні центри саботажу будь-яких
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позитивних змін. Проповіді з церковної кафедри нерідко мають
відверто антиукраїнський характер і спрямовані на культивацію
проросійських настроїв серед сільського населення, дискредитацію Української держави та нації. Їх наслідки – часте
нерозуміння процесів сучасного українського державотворення,
проросійське бачення війни і миру на Сході України, недооцінка
культурних здобутків України, місця і ролі нашої країни в системі
світової безпеки (і, в першу чергу, завдяки селу – безпеки
продовольчої). Тому на запитання «до якої церкви ви належите?»
чимало селян й донині без вагань відповідають – до «української»,
навіть не замислюючись, що насправді йдеться про чужинське
російське православ’я, що сором’язливо уникає згадувати в своїй
назві слова «Московського патріархату». Годі й дивуватися, що
серед організованих московським церковництвом хресних ходів
більшість становлять якраз не мешканці міст, не заїжджі з Росії
«козачки», а саме наші, засліплені російською імперськоправославною пропагандою, українські селяни.
Невже так складно розібратися, хто є хто? Невже важко
збагнути різницю між російським та українським православ’ям?
Опускаємо тут тих, хто свідомо – в піку Україні – є московськоправославним. Для останніх їх «совково»-православна російськість
є сенсобуттєвою нормою, а тому вони прекрасно знають, що за
вивіскою «Українська православна церква» ховається імперська,
необільшовицька, пропутінська, антиукраїнська за своєю суттю
релігійна інституція, яка до християнства має винятково
формальне відношення.
Утім, якщо щось і може слугувати за виправдовування тим
селянам, що належать до московсько-православних вірянин, то
тільки те, що вони, певно, просто не знають, з ким насправді
мають справу в особі «Української православної церкви». А тому,
як це і належить для мирян, старанно вірять усьому, що їм
розказують про Україну й українське християнство їхні духовні
(але, як показує досвід, не завжди лише духовні) отці.
З одного боку, за відсутності необхідної для цього інформації,
не маючи повноцінного доступу до Інтернету, не володіючи
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навичками пошуку інформації та її критичного оцінювання, в
умовах відсутності по селах системи лекторіїв, народних університетів, за браком сучасних українських книгарень, бібліотек,
низької популярності читання та недостатнього проникнення
якісної української науково-популярної преси, а з іншого боку,
враховуючи той факт, що часто-густо місцева влада тривалий час
підігравала (та й ще подекуди підіграє) так званій «канонічній»
Московській Церкві, отримуючи, у свою чергу, в її особі потужних
передвиборчих агітаторів – культурний вибір для більшості
обумовлено очевидний, а тому й безальтернативний.
Слід нарешті визнати, що Україна в українських селах й
понині не працює на повну потужність. В умовах безгрошів’я,
зростання тарифів, концентрації ринку землі й аграрної сфери в
руках тих, для кого селянство здебільшого являє собою лишень
інструмент власного збагачення, життя українських селян зводиться до боротьби за власне виживання.
Буття більшості селян сьогодні не облаштоване, фізично непомірно тяжке, фінансово-матеріально сутужне. Їхня важка праця на
землі недооцінена державою і подібна до теперішньої шахтарської.
Ось, приміром, як описують своє життя-буття шахтарі Львівщини.
«Це ж гірше рабства. Раб, який працював на власника, був
нагодований, вдягнений і мав захист. У ролі рабовласника – держава.
Але ми не можемо ні поїсти, ні одягтись, ні заплатити за комуналку.
Це гірше рабовласництва... Це знущанням над нацією» [5].
Отримуючи близько 10% всіх надходжень до місцевих
бюджетів від акцизів на алкоголь та тютюн [7], місцева влада
часто-густо зацікавлена в збереженні низького культурного та
професійного розвитку селян, культивуванні їхніх негативних
звичок з метою збільшення таких надходжень.
Маючи на увазі практично повну бездіяльність української
влади щодо розв’язання проблем села й селян, селянство у
переважній більшості ставиться з упередженням до держави,
оскільки ототожнює її та її інститути з неефективністю, несправедливістю та насильством. Таким чином, негативне ставлення до
влади переноситься на Україну, яка, згідно з такими уявленнями,
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витлумачується як несправедлива держава, а українська культура –
як меншовартістна культура невдах та нездар, порівняно з
«високою культурою» «великої Росії». А звідси й живучість
прорадянської свідомості, звідси постійні загрози реваншизму
проросійських сил, звідси недовіра до влади, буксування процесів
українського державобудування і, як наслідок, зневага до України.
Як схожа на сучасну українська ситуація 100-літної давнини.
Ось, як описує її Д. Донцов: «...Цей нігілізм загрожує поглинути
… нас. Герольдами його на Україні – Росія та її аґенти. В нас ся
повінь нігілізму загрожує не лише як деінде, руїною цивілізації,
але і самому існуванню нації. Розглядаючися в силах, які могли б
ставити чоло сій небезпеці, приходимо до висліду, що сею силою
може в нас бути тільки селянство та відповідаюча його інтересам і
способові думання ідеологія» [2, с.199–200].
Однак якщо українське селянство часів Донцова направду
могло стати локомотивом українського національного ренесансу,
оскільки до хвилі сталінських Голодоморів і більшовицьких
репресій воно жило духом козацької вольниці, а тому могло
«служити підвалинами міцної суспільності ... рівно ж підвалинами
патріотизму», то теперішнє селянство у переважній більшості інше –
по суті, кинуте напризволяще державою, виснажене численними
обіцянками про «покращення»; у своїй зневірі до держави, воно
силою обставин перетворилося на «кріпака» на несвоїй-своїй землі
і, як наслідок, стало хворим у чималій кількості своїх представників на ностальгію за радянською дійсністю.
Як-не-як, але, на відміну від сьогоднішнього, в радянський час
українські селяни мали стабільну роботу, пристойне домашнє
господарство, у селах були дитячі садочки, школи, клуби, працювали медпункти, поштові відділення, крамниці. Натомість у
більшості сучасних українських сіл соціальна інфраструктура
зруйнована і, як наслідок, село старіє, пустіє, вмирає. Зараз у нас є
села, в яких через хату, дві-три бачимо закинуті подвір’я, а є й
такі, де залишилося лише декілька хат, а то й повністю вимерлі – в
цих селах немає вже нікого живого, неначе вони опинилися в
радіусі вибуху нейтронної бомби. Недбалість української влади
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щодо села, відсутність сталої та послідовної політики розвитку
сільських територій і, як наслідок, відсутність належно-необхідної
державної підтримки в ньому є не просто неприйнятною, а
злочинною: нищачи таким способом українське селянство, тим
само знесилюється українська нація, а це формує ґрунт для
«надійних» передумов до знищення держави.
І якщо В. Липинський свого часу у вибудуванні Української
держави робив ставку на трудове аграрне селянство як носія
державницької ідеї, покладаючи саме на нього надію створення
незалежної Української держави, бо ж те, за його словами,
«прагнуло» до міцної держави як гаранта сталої земельної
власності і традиціоналізму соціальних відносин, зауважуючи при
цьому, що «город не повинен диктувати свою волю українському
селу» [2, с.12], то сьогодні ситуація складається так, що якраз
український «город», цебто патріотично налаштовані містяни,
зокрема українська інтелігенція і студентство, не просто мусять, а
зобов’язані «диктувати» – прищепити селянству українську волю,
українське прагнення бути і стати рушійною силою зміцнення
української України. Доказом цьому є те, що здебільшого саме
містяни були головною рушійною силою обох українських
революцій новітньої історії.
Будемо відвертими, Україна не тому втратила Крим, що його
анексувала Росія, – це наслідок, а причина криється в іншому – в
тому, що протягом усіх років незалежності Україна у Крим так і не
зайшла – її там не було, щоб можна було з усією відповідальністю
зауважувати, що кримці – то українці. Вона не була присутня ані
ідейно, ані світоглядно, ані культурно. Всі роки української
незалежності Крим інерційно існував у радянському історикополітичному фарватері. Так, географічно Крим був частиною
України, але за суттю, за змістом він Україною не став.
Відсутність українського духу в Криму уможливило постійну
присутність там Росії, яка, зрештою, й готувала всіма способами
майбутню анексію – перебуванням на його території російського
військово-морського флоту, існуванням у Криму низки російських
і проросійських як антиукраїнських політичних проектів,
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формуванням відповідної громадської позиції через ЗМІ і
церковництвом від російського православ’я, філіями провідних
російських вишів і викладанням в українських освітніх закладах за
російськими навчальними програмами. Навіть репатріація кримських татар не зробила його українським.
Майже в таких самих політичних тонах окреслюється й
ситуація на Донбасі. Сутнісно це був відірваний від України
регіон, який існував у радянських, а опісля – російських світоглядних координатах. Зазначимо тут принагідно, що більшовики
були таки далекоглядними у своїх планах щодо України: і після
Голодомору 1932–1933 рр. вимерлі українські села Донбасу, і
після депортації з Криму кримських татар помешкання останніх
навмисно заселялися етнічними росіянами з областей РФ [3; 8; 11].
То ж, будучи російськомовним за формою, російськомовним він
був і за змістом. І ми ще дивуємося, чому так порівняно легко
Крим став російським? Чи чому так переконливо і жваво численні
донбасці вигукували «Россія, прійді!» чи «Путін, спасі!»?
Сьогодні вкрай важливо запустити нові програми української
політики, спрямовані на розбудову України в українському селі,
поширення серед селян українських культурних цінностей та
гуманітарних ідеалів, аби наше українське селянство відродилося,
кажучи це словами згаданого вже вище Д. Донцова, як «кляса не
москвофільська», «сильна, не пережита, наділена розвиненою
правовою свідомістю, … кляса майбутности», готова до «боротьби
села проти Росії...» [5, с. 207], цебто готова й гідна бути носієм
українськості, опорою державного будівництва, правофланговим
української України.
Сьогодні весь український політикум мусить прагнути «до
створення такої України, котра б як лагідна, турботлива мати перш
за все зігріла свого найулюбленішого сина – селянина, в той же час
піклуючись і про інших дітей» [10]. У противному разі, бездіяльною політикою української влади всіх рівні щодо села і селянства,
перефразовуючи В. Липинського, ми можемо мати справу з таким
собі «українцем-рабом», «котрий вирікається ідеї Вільної України
і тим самим служить чиїмсь чужим державним чи національним
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інтересам», який буде «наш ворог, хоч би по своїм поглядам в
інших справах він стояв дуже близько...» [4].
Рух за відродження українськості селянства – ось, що може
постати надійним підмурком формування української України. З
новою силою сьогодні звучать слова Д. Донцова про місійність
українського селянства. «... Рух селянства позволить нам
відновити також перервану нитку нашої традиції... Традиції не
племені, не провінції, не суспільної верстви, не кляси, не
політичного підсусідка, концедуючого свої права за сочевицю
чужій державній ідеї, але традиції політичної нації, якою мусимо
стати, коли не хочемо наново пірнути в історичну Лету» [5, с. 210].
Таким чином, спрямованість на забезпечення збереження
культурної самобутності українського народу та розвиток
суспільно-корисних культурних патернів поведінки гуманітарної
політики стимулювання розвитку українського села має обов’язково братися до уваги під час розроблення наукової концепції
гуманітарної безпеки України та у процесах підготовки планів
заходів із гарантування гуманітарної безпеки України.
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ЕТНОПОЛІТОЛОГІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ
ПРАВОВИХ ЗАСАД ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛОНІЇ
У статті аналізується сучасний стан опрацювання українськими і польськими дослідниками становища полонії в УСРР/УРСР.
З’ясовано рівень наукового висвітлення правових основ національної політики комуністичної партії в період 1920 – 1930-х рр.
Виділено проблеми, які потребують подальшого наукового
осмислення.
Ключові слова: національна політика, УСРР/УРСР, коренізація, полонія, міжвоєнний період, етнополітологічний аналіз
Oleg Kalakura. The ethnopolitical interpretation of the legal
basis of the policy of corenization of Ukrainian polonia. The article
analyzes the current state of Ukrainian and Polish researchers’ work
about the situation of polonium in the Ukrainian SSR. The level of
scientific coverage of the legal principles of the national policy of the
communist party during the period of 1920 – 1930’s is cleared out.
Issues that require further scientific reflection are identified.
Key words: national politics, USSR, korenization (nativization),
poloniа, interwar period, ethno-political analysis
Недавні спроби окремих польських політиків втрутитися у
внутрішні справи України на тлі продовження агресії Російської
Федерації викликають додатковий науковий інтерес до історії
українсько-польських взаємин, у тому числі в міжвоєнний період,
коли польська меншина в УСРР, як і все населення республіки,
стала жертвою політики комунізації. Політичне розуміння
безальтернативності євроатлантичного інтеграційного вибору
* Калакура Олег Ярославович – доктор політичних наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу національних меншин Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.
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України, її курсу на побудову демократичної, правової, соборної
та суверенної держави, очищення від залишків комуністичного
минулого знайшло підтримку з боку Польщі, яка впродовж останньої чверті століття солідаризується з прагненням українського
народу повернутися до спільного європейського дому. Важливим
кроком на шляху декомунізації суспільства стало ухвалення
Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки».
Метою цієї статті став аналіз висвітлення в історичній,
етнологічній, політологічній сучасній українській та польській
науковій літературі долі польської меншини в УСРР в контексті
політики коренізації. ХІІ з’їзд РКП(б) проголосив курс на
коренізацію, який в УСРР дістав назву «українізація» [1] і
супроводжувався цілою низкою заходів щодо правового та
культурного захисту і польської меншини, залучення її до
державного будівництва, опанування та розвитку рідної мови.
Трагічний період комуністичних трансформацій в УСРР, у
т. ч. й щодо української полонії (польської меншини України),
частково вже набув критичного осмислення у низці історіографічних праць. Відзначимо насамперед монографію О. Рафальського [2], його докторську дисертацію, в яких комплексно та
системно розглянуті провідні тенденції й основні етапи розвитку
історико-етнологічних знань про національні меншини України у
ХХ ст. Автор, окрім розгляду загальнометодологічних і суто
історіографічних питань, торкнувся аналізу багатьох праць,
безпосередньо присвячених польській людності. Він справедливо
вказав на згубний вплив національної політики імперських і
тоталітарних режимів, а також політичної кон’юнктури на
тематику, зміст і науковий рівень публікацій, присвячених
життєдіяльності етнічних груп, переконливо довів, що лише за
умов відновлення державної незалежності України, демократизації
суспільного життя, в тому числі й національно-культурного, стало
можливим продуктивне, науково-об’єктивне і правдиве дослідження етнонаціональних процесів. Повноту вивчення
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становища національних меншин в УСРР у наукових працях
ґрунтовно проаналізував Г. Васильчук [3]. Узагальнюючий аналіз
історіографічного доробку проблеми історичної долі полонії на тлі
етнополітичних трансформацій у ХХ ст. здійснено у працях і
автора цієї статті [4]. Низку важливих питань історіографії
польської меншини в УСРР висвітлив у кандидатській дисертації і
статтях І. Ващенко [5]. Він, зокрема, торкнувся праць польських
авторів про суспільно-політичне, культурно-освітнє та релігійне
життя польської людності, мотиви створення і причини ліквідації
польського національного району, про масштаби репресій більшовицького режиму супроти поляків України. Цінні історіографічні і
джерелознавчі спостереження й узагальнення щодо національної
політики радянської влади і долі етнічних меншин у означений
період, включаючи й поляків, належать Л. Якубовій. Авторка
порушила дискусійне питання щодо віднесення до історіографії
публіцистичних творів чільних працівників Центральної комісії у
справах національних меншостей при ВУЦВК, а також партійних
функціонерів, які можуть слугувати хіба що історичним джерелом,
переобтяженим суб’єктивними оцінками. Можна погодитись і з її
оцінкою радянської історіографії проблеми, яка була «методологічно, фактологічно і тематично скована принципом партійності» [6, с. 8–11, 20–21, 83].
Відновлення державної незалежності України сприяло
започаткуванню якісно нового періоду історіографії проблеми
життєдіяльності етнічних груп, у т. ч. полонії, головні надбання
якого припадають на 90-ті рр. ХХ ст. і початок ХХІ ст. Він
пов’язаний з розривом із абсолютизацією марксистської парадигми етнонаціональних проблем, методологічною переорієнтацією пострадянських гуманітаріїв. Винятково благотворний вплив
на утвердження нового етнополітологічного мислення справили
демократичні перетворення в суспільстві, методологічний плюралізм, «реабілітація» етнології, виокремлення політології,
етнодержавознавства та інституалізація етнополітології. Ґрунтовні
наукові праці та навчальні посібники з етнології В. Борисенко,
Т. Кожелянка, С. Макарчука, П. Надолішнього, В. Наулка, О. Не317
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льги, М. Обушного, І. Онищенко, А. Пономарьова, М. Степика,
М. Тиводара, М. Юрія та ін. [7] осучаснили розуміння закономірностей етногенезу, розвитку етносів, націй, етнонаціональних
груп, збагатили знання щодо етнічної структури України, уточнили статистичні відомості про етнічні групи, включаючи й
поляків. Велику роль відіграли оприлюднені в Москві, Києві, а
також за рубежем праці з етнології, народознавства, історії
традиційної народної культури [8]. Їхні автори зачепили й деякі
теоретичні і практичні проблеми національної політики. Були
запропоновані нові підходи до вивчення етнонаціонального
розвитку України, повернуто до вжитку термін «національні
меншини».
Рубіжною подією в українському суспільствознавстві стало
виокремлення етнополітології як інтегральної галузі знань про
етнічну політику та політичне життя етносів. Праці О. Антонюка,
І. Варзаря, В. Войналовича, Б. Євтуха, О. Картунова, М. Касьянова, В. Котигоренка, І. Кресіної, І. Кураса, Ю. Левенця,
О. Майбороди, М. Михальченка, В. Нікітюка, М. Обушного,
М. Панчука, Ю. Римаренка, Л. Шкляра, М. Шульги та ін. [9]
довели закономірність інституалізації етнополітології, окреслили її
предмет, об’єкти, завдання та функції, визначили поле етнополітологічного дослідження етносів та етнічних груп, екстраполювали
теоретичні засади етнополітології на міжетнічні відносини в
Україні. Етнополітологічний підхід відкрив ширші можливості для
пізнання тих аспектів життєдіяльності етнічних груп, які, зазвичай,
залишалися за межею уваги істориків та етнологів. Свідченням
цього став вихід у світ колективної монографії «Національні
меншини України у ХХ ст.: політико-правовий аспект» (керівн.
автор. кол. М. Панчук) [10], у якій доля національних меншин
розглядається в контексті національної політики Російської й
Австро-Угорської імперій і радянського тоталітаризму.
Активізація досліджень історико-етнологічних та політикоправових проблем національних меншин в Україні, включаючи й
польську, відбувалася досить суперечливо. З одного боку, над
дослідниками тяжів контекст радянської історіографії і прагнення
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до заповнення так званих «білих плям», а з другого, утверджувалось нове бачення маніпулятивного характеру національної
політики в СРСР, зокрема курсу на коренізацію, який виявився
короткочасним ідеологічним маневром з метою ослаблення
спротиву репресивному режиму. Ця суперечливість особливо
простежується в проблематиці публікацій на рубежі 80–90-х рр.
ХХ ст. Рідко хто з авторів наголошував на тому, що навчання
польських дітей рідною мовою влада розглядала як засіб
формування комуністичної свідомості. Політика коренізації в
УСРР щодо польської меншини мала сприяти відродженню її
національного життя, мови, розвитку національної освіти, преси,
книговидавництва, але на партійно-класових засадах. Ця політика
супроводжувалася залученням частини поляків, особливо комуністів, червоноармійців, робітництва та незаможних селян до
участі в діяльності державних органів, партійних структур і
громадських об’єднань та об’єктивно сприяла зростанню національної самосвідомості поляків, їхньої консолідації, лояльному
ставленню до нової влади.
Однак уже із самого початку національна політика більшовиків у галузі міжетнічних відносин набула відверто деформованого, заполітизованого і класово-ідеологічного характеру.
Будівництво соціалізму за ленінсько-сталінською моделлю цілком
підпорядковувалося доктрині світової пролетарської революції.
Тому реальні результати політики коренізації виявилися однобічними, короткочасними, мали пропагандистський характер і
торкнулися лише невеликої частини польського населення, хоча й
привели до певних позитивних зрушень, особливо в галузі освіти
та культури. Політика коренізації могла б мати успіх і вагомі
наслідки для польської людності в УСРР лише за умов
демократизації політичної системи, гуманізації суспільного життя.
Вона ж вступила у пряму суперечність зі встановленням диктатури
партії, централізації управління та формуванням тоталітаризму,
зведенням нанівець прав союзних республік.
Дослідження політики коренізації актуалізувалися як
альтернатива замовчуванню тематики національних меншин. Ще
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радянські дослідники в умовах перебудови особливу увагу
приділили правовим засадам політики коренізації та українізації.
Але спроби окремих із них представити активізацію національного
життя поляків у 1920-х роках лише як національно-культурний
ренесанс суперечать реальним фактам політики більшовиків,
пов’язаної з розгортанням фізичного та духовного терору, войовничого атеїзму, кон’юнктурного, ідеологізованого характеру
національного життя. Торкаючись сталінських репресій, голодомору 1932 – 1933 рр., низка дослідників гостро порушила питання
деформацій і спотворень у національній політиці, обмеження прав
українців і національних меншин. Уже тоді мали місце спроби
окремих із них представити цю політику стосовно нацменшин,
зокрема поляків у 1920-х рр., мало не як національно-культурний
ренесанс. Насправді, такі оцінки суперечили реальним фактам
національної політики більшовиків, оскільки вона супроводжувалася розгортанням репресій, фізичного та духовного терору,
войовничого атеїзму, кон’юнктурного, ідеологізованого характеру
національного життя. Важливе значення для розуміння долі
поляків України у радянську добу мали узагальнюючі праці з
історії України [11], а також тематичні дослідження, присвячені
викриттю злочинної суті сталінського режиму, Голодомору та
масових репресій проти українського народу та інших народів, у
тому числі й поляків [12].
Політика коренізації була покликана активізувати участь
корінних народів і національних меншин у політичних, соціальноекономічних і культурних перетвореннях, остаточно схилити їх на
бік радянської влади. Зокрема, республіканська версія коренізації в
УРСС – українізація мала стати інструментом завоювання
більшовиками українського руху, послаблення національнодемократичних сил, засобом кадрової політики та насадження
комуністичної ідеології. Мав рацію Я. Дашкевич, вважаючи, що
період 1920 – початку 1930-х рр. у національно-культурній сфері
значно ширший, ніж політика коренізації чи українізації. Йшлося
про спроби національно-культурного реформування [13], котре
мало як певні позитивні, так і негативні наслідки для всього
суспільства, включаючи й життя українських поляків.
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У контексті нового бачення політичної й етнічної історії
України започатковувалася новітня історіографія польської
меншини на українських землях. На якісно новий рівень вона
вийшла з початком ХХІ ст., коли більшість українських істориків,
насамперед молода генерація, відійшли від ідеологічних стереотипів минулого, твердо стали на шлях наукового осмислення
історії українсько-польських взаємин. Першими цеглинами у
фундаменті новітньої історіографії польської меншини в УСРР
стали праці С. Діброви, Т. Зарецької (Т. Єременко), А. Кондрацького, М. Панчука, Г. Стронського, Б. Чирка, М. Шитюка та ін. [14].
Г. Стронський серед перших досить ґрунтовно розглянув
ідеологічні мотиви утворення польських адміністративно-територіальних одиниць: сільрад і Мархлевського району, причини
розгортання репресій на початку 1930-х рр. [15]. Л. Якубова
торкнулася польської меншини у контексті політичного, соціально-економічного та культурного життя інших національних груп
УСРР в 1920-х – першій половині 1930-х рр. [16]. Деякі особливості репресій щодо польської меншини на релігійному ґрунті
відзначили Т. Зарецька, О. Рубльова та ін. [17]. Ці питання викликають дедалі більшу зацікавленість і з боку польських колег [18].
Вузлові питання долі поляків на землях України були і
залишаються в полі підвищеного інтересу польської історіографії.
Її періодизація за формальними ознаками є близькою до періодизації української історіографії, зокрема, діаспорної. Як справедливо зауважив Л. Зашкільняк, вона зазнала чимало метаморфоз,
особливо після VІІ з’їзду польських істориків (1948 р.), більшість
учасників якого підтримала марксистське трактування історії [19].
Зі встановленням у Польщі просталінського тоталітарного режиму
в повоєнні роки змінилися методологічні засади й ідейна
спрямованість праць польських істориків, більшість з яких також
опинилася в полоні ідеологічної зашореності. Якщо у 1930-х рр.
домінуючим було критично-розвінчувальне ставлення до політики
більшовиків щодо поляків, то в 1950 – 1970-х рр. проблема поляків
у СРСР була віднесена до неактуальних і зникла з тематики
досліджень. Лише на зламі 1980–1990-х рр. вона знову
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актуалізувалася. Вийшла низка праць, автори яких помітно
змінили акценти у підходах до зарубіжної польщизни, у тому числі
й української [20]. У «Історії України» Т. Ольшанського вміщено
окремий додаток, присвячений українській полонії [21]. Однак
навіть після повалення тоталітаризму, в умовах демократизації
польського суспільства частина польських істориків і публіцистів
так і не звільнилася від антиукраїнських стереотипів, зокрема міфу
про втрату «східних кресів», який підігрівається певними
шовіністичними колами.
Центральне місце в польській історіографії української полонії займає міжвоєнний і повоєнний періоди, пов’язані з масовими
репресіями, переселеннями та депортаціями. Цінність цих праць
полягає в тому, що вони частково побудовані на маловідомих в
Україні матеріалах польських архівів, а також на спогадах і листах,
які надсилалися до Польщі.
Важливим стимулом активізації дослідження польської
меншини в Україні та української в Польщі є співпраця українських і польських істориків, етнологів, спільні наукові конференції, узгодження підходів до найбільш контроверсійних проблем в
історії українсько-польських взаємин, видання спільних документальних збірників, зокрема серії невідомих документів із архівів
радянських і польських спецслужб [22].
Огляд захищених упродовж останніх двадцяти п’яти років
дисертацій за спеціальностями історія, етнологія та етнополітологія, присвячених етнічним меншинам України, включаючи й
поляків, дає підстави для висновку про те, що багато авторів усе
ще перебувають у полоні старих підходів, не аналізують
диференціацію національних груп у політиці владних структур, не
критично ставляться до повідомлень тогочасної преси про участь
нацменшин у політичному і культурному житті. Не будемо
дорікати тим авторам, які не ставили таке завдання, оскільки
предметом їхніх досліджень були здебільшого історико-етнічні та
культурно-освітні процеси, але й вони мали б враховувати, що
оцінки, запропоновані на початку 1990-х рр., не знайшли
підтримки в подальших дослідженнях. Так, В. Орлянський,
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А. Дизанова [23] дещо глорифікували політику «коренізації», її
демократичні тенденції щодо національних меншин. Інші дисертаційні дослідження, особливо О. Калакури, І. Балуби, О. Жуковського, А. Кузьменко, О. Мягкої та ін. [24], містять цікаві фактичні
відомості та важливі узагальнення щодо польської меншини в
загальноукраїнському та регіональному зрізі на різних етапах
міжвоєнного періоду. В новітніх дисертаційних дослідженнях і
відповідних публікаціях помітно більше місця відводиться
критичному аналізу наслідків комунізації суспільно-політичного,
економічного та культурного життя української полонії.
Разом з тим, впадає у вічі, що в останнє десятиріччя
переосмислення етнонаціональних процесів 20–30-х рр. ХХ ст.
дещо втратило свою інтенсивність. Праці В. Ганзуленко, О. Городецького, Е. Гриневич, О. Третякової, О. Сушко та ін. [25] засвідчили можливості розширення тематики, опрацювання архівних
джерел та введення у науковий обіг раніше невідомих фактів. На
нашу думку, продовження вивчення трагедії Голодомору,
жертвами якого стали й етнічні поляки, суспільних експериментів
тоталітарного режиму, які теж вже мають власну історіографію [26], може стати об’єднавчим напрямом досліджень як
українських, так і польських науковців.
Таким чином, політико-правове становище української
полонії, процес її комунізації в рамках політики коренізації у
1920–1930-х рр. частково вже висвітлені в історичній та
етнологічній науці українськими та польськими дослідниками,
визначилися деякі етнополітологічні підходи щодо цієї проблеми,
нагромаджено великий фактичний матеріал. Однак малодослідженими залишається багато питань лише поставлених або й зовсім не
актуалізованих, зокрема, з’ясування загальних тенденцій та
регіональних особливостей політики радянського тоталітарного
режиму і місцевих владних структур щодо поляків України,
катастрофічних наслідків політичних репресій, депортацій,
Голодомору, насильницької асиміляції, простеження змін етнополітичного статусу польської групи, відстоювання нею своїх
політичних прав і свобод, її впливу на українсько-польські
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міжетнічні та міждержавні відносини. Дослідження цих проблем
покликане істотно впливати й на сучасний українсько-польський
діалог, об’єднати науковий потенціал. Усе це визначає необхідність продовження підготовки як комплексних історикоетнополітологічних досліджень польської меншини в Україні у
міжвоєнний період на основі системного та міждисциплінарного
вивчення політики владних структур щодо неї, аналізу наслідків
цієї політики в демографічному, соціальному, економічному,
культурному, духовному, політичному, ментальному розвитку
польської людності, її участі в усіх сферах життя українського
суспільства на цьому історичному етапі, так і продовження
історіографічних досліджень.
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ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОСНОВА
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ В
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
У статті звернуто увагу на основні дефініції, без котрих
неможливе дослідження політики пам’яті в українсько-польській
співпраці. Основну увагу приділено термінам: «стереотип», «політика пам’яті», «історична пам’ять», «колективна пам’ять»,
«місця пам’яті», «робоча пам’ять», «історичне примирення» – як
основоположних у вивченні вказаної проблематики. Розглянуто їх
взаємозв’язок, значення в формуванні національної ідентичності,
а також простежено вплив на зовнішню політику та міждержавні відносини України та Польщі.
Ключові слова: Україна, Польща, політика пам’яті, історична пам’ять, українсько-польська співпраця.
Natalia Royik. Conceptual and terminological basis for the study
of memory policy in Ukrainian-Polish cooperation. The article draws
attention to the basic terms and concepts without which the study
memory politics in Ukrainian-Polish cooperation is impossible. The
focus is on the terms: «stereotype», «politics of memory», «historical
memory», «collective memory», «memory locations», «working memory», «historical reconciliation» – as fundamental in the study of
these issues. Their interconnection, importance in the formation of
national identity, as well as influence on foreign policy and interstate
relations of Ukraine and Poland are considered.
Key words: Ukraine, Poland, memory policy, historical memory,
Ukrainian-Polish cooperation.
Унаслідок написання кандидатської дисертації мені вдалося
закласти засади нового наукового напряму − дослідження місця і
ролі пам’яті в міжнародних відносинах. У своїх наукових працях
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розглядаю співвідношення пам’яті і зовнішньої політики, пам’яті і
характеру культурно-гуманітарного співробітництва. Після Моріса
Хальбвакса, П’єра Нори, Поля Рікйора, Алейди Ассман, які
надзвичайно багато зробили для концептуалізації колективної,
індивідуальної й історичної пам’яті, досліджуючи українськопольську співпрацю, довела, що політика історичної пам’яті є
предметом і інструментом зовнішньої політики. Цим самим
показала взаємозв’язок пам’яті та зовнішньої політики, чим уже
зробила свій власний внесок як у дослідження проблематики
пам’яті, так і у розвиток сучасної гуманітаристики.
Варто відзначити, що українсько-польське співробітництво
диктує необхідність врахування колективної пам’яті та звернення
уваги на проблеми, що мають не тільки об’єктивний, але й
суб’єктивний характер: стереотипи, упередження, архетипи,
травма, колективна свідомість, які беруть початок у минулому.
Адже українсько-польські території у спільному прикордонні
вирізняються властивим їм історичним досвідом, який вплинув на
відмінності історичної пам’яті двох народів. У зв’язку з цим
дослідження українсько-польського співробітництва вимагає
аналізу понять, які порівняно недавно увійшли в політологічний
дискурс: «стереотип», «політика пам’яті», «історична пам’ять»,
«колективна пам’ять», «місця пам’яті», «робоча пам’ять», «історичне примирення". Їх полісемічність вимагає термінологічного
розмежування.
Як бачимо, логіка українсько-польського співробітництва і
надалі визначається не так прагматичним підходом, як стереотипами. Останні роки, а саме – після 2015 року, польська зовнішня
політика підтверджує слова відомого філософа Карла Ясперса про
те, що можна «використати небіжчиків як casus (привід до
ненависті)» [1]. І відбуваються такі процеси переважно тому, що
історичні стереотипи як образи мислення та пізнання світу та їх
маніпулювання мають місце в українсько-польській співпраці.
Під «стереотипом» розуміють прийнятий та усталений у
колективній пам’яті образ, уявлення, спосіб інтерпретації тих чи
інших історичних подій (постатей); смисловий код, за допомогою
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якого соціальні (етнічні та національні) спільноти розпізнають та
формують спільні оцінки щодо історичного минулого [2, с. 202].
Відомий український історик Ярослав Грицак стверджує, що
«стереотипом є тільки той образ загального, який має емоційне
забарвлення і виступає свого роду інтелектуальною стенографією,
яка осягає час, потрібний на загальне пізнання» [3, с. 66].
Наталія Яковенко, аналізуючи тексти до українських підручників історії, стверджує, що існують два види стереотипів
українців щодо поляків і поляків щодо українців. На думку автора,
перший стереотип «найнепримиренніший за своїм словесним
оформленням», «поляки − це окупанти, які проводять планомірну
політику підкорення та денаціоналізації України...» [4, с. 300].
Другий стереотип, який, на думку відомої дослідниці, простежується в українських підручниках, це те, що «Україна і Польща −
засадничо окремі, нічим, окрім ворожості, не пов’язані політичні,
соціальні та культурні організми» [4, с. 302]. Зі словами дослідниці
можна, і навіть варто, подискутувати. Проте треба зауважити, що
більшість досліджень, які проведені в час незалежності України,
засвідчують, що образ поляка, як і Польщі, мають позитивне
сприйняття в українців, на відміну від соціологічних опитувань у
Польщі, де, наприклад, перед початком Майдану тільки
«¼ поляків позитивно сприймали українців» [5].
Безперечно, що в українсько-польському співробітництві
стереотипи викликані подіями історичного минулого. Зокрема,
Ярослав Грицак головними конфліктними лініями називає:
«польськість» чи «українськість» Львова чи Перемишля; Катедру в
Перемишлі, долю польських католицьких костелів у Галичині;
могили польських та українських воїнів часів Першої та Другої
світових воєн (польський військовий меморіал у Львові, могили
воїнів Української галицької армії та Української повстанської
армії); проблема висвітлення етнічних чисток на Волині і в
Галичині в часи Другої світової війни і одразу після неї; проблеми
масових депортацій; доля колекції Оссолінеуму і українських
культурних цінностей у Польщі [6, с. 57].
Історичні «рани» вплинули на формування в свідомості
українців і поляків різних стереотипів, які швидко не проходять.
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Особливо, якщо їх підживлюють, ними маніпулюють зацікавлені
сторони. Саме такі явища ускладнюють українсько-польську співпрацю, актуалізуючи проблему політики пам’яті на міждержавному рівні.
Термін «політика щодо минулого» стала предметом дискусії
в Німеччині фактично під час захисту докторської дисертації
Норберта Фреі. Науковець обмежив «політику щодо минулого»
виключно рамками врегулювання нацистського минулого в
ранньому періоді ФРН [7, с. 11].
До дискурсу наук політичні терміни «історична політика» та
«політика пам’яті» проникли під час т. зв. "суперечки істориків».
Німецькі дослідники Беатріс Був’є і Міхаель Шнайдер окреслюють
термін «історична політика» як «свідоме підтримування пам’яті
про конкретні події, процеси та історичних діячів з політичним
наміром і політичними цілями» і як «використання «конкретної"
історії в політичних цілях» [8, с. 7-10].
Поняття «колективна пам’ять» уперше ввів англійський
учений Моріс Хальбвакс. Він трактує його як «соціальний
феномен, необхідний для функціонування й виживання суспільства, те спільне, що конституює суспільство та є запорукою
його ідентичності». Учений підкреслює: «З одного боку, спогади
індивіда вписуються в рамки його особистості чи особистого
життя… А з другого боку, в окремі моменти він здатен вести себе
просто як член групи, викликаючи в пам’яті і підтримуючи
безособові спогади тією мірою, якою вони торкаються його
групи» [9]. Отже, на думку М. Хальбвакса, в колективній пам’яті
варто розрізняти: індивідуальну та колективну, або, як він їх ще
називає, – автобіографічну та історичну пам’ять. При цьому під
історичною пам’яттю він розуміє ряд подій, спогади про які
береже національна історія.
Подальший розвиток «політика пам’яті» знайшла у працях
французького історика П’єра Нори, який є автором терміна «місця
пам’яті». При цьому учений розрізняє терміни «меморіали» та
«місця пам’яті». «Меморіалами» він називає публічні і приватні
місця, зокрема національний прапор, освіту, кладовища, храми,
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монументи, музеї, вулиці тощо. На думку П. Нори, «місця
пам’яті – крайня форма, в якій існує комеморативне пізнання
історії, яке ігнорує його, але яке і потребує його» [10]. Крім того,
він зауважує, що «місця пам’яті – це простір ширший, ніж
відображене в меморіалах уявлення про минуле. Це може бути
слово або інституція» [11]. Усвідомлюючи, що пам’ять про минуле
не є істинною картиною минулого, він наголошує: «Пам’ять сама
по собі має історію, вона є об’єктом історії» [12, с. 7].
Український політолог Віталій Кулик під «політикою пам’яті»
розуміє «сукупність практики творення та збереження історичної
пам’яті» [13], яка в широкому розумінні охоплює владу й
опозицію, еліти й маси, публічну й приватну сфери. Дещо інший
підхід ми бачимо у В. Расевича, який відзначає, що «політика
пам’яті» передбачає не тільки цілеспрямовану діяльність державних
інституцій та груп істориків в історичній сфері, але й ініціативу
«знизу», тобто у всій їх взаємодії та багатоплановості [14].
Попри наявні визначення не можна не враховувати того, що
«політика пам’яті» служить конструюванню знань, наративу про
минуле, яке досягається через «інтерпретацію історії, організацію
масової історичної освіти (держзамовлення на підручники, в яких
викладено офіційний курс історії для навчальних закладів),
організацію музейної й архівної бази, монументальну пропаганду,
твори літератури та мистецтва, форми міфологізації (відзначення
державних свят, символіка, меморіали), топонімічні назви (перейменування населених пунктів, вулиць та ін.), ЗМІ та інше» [15,
с. 158].
Досліджуючи зовнішньополітичний аспект «політики пам’яті», бельгійська дослідниця Валері Розу вказує на три типи
підходів до її використання. Розглядає підходи (категорії) пам’яті
як суб’єкта зовнішньої політики (в період після міжнаціонального
конфлікту): завищений підхід – коли в учасників конфлікту існує
переоцінка конфронтації; занижений підхід – коли приховуються
або мінімізуються події. Третій тип ставлення до історії – це коли
минуле переходить у т. зв. «робочу пам’ять», що передбачає мирне
співіснування з минулим [16]. Саме ці три категорії (завищена,
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занижена і «робоча пам’ять»), на думку В. Розу, впливають на
перебіг міжнародних відносин [16].
Отже, політика пам’яті, яку проводять держави, спрямована
на переосмислення трагічних сторінок історії та формування
свідомості громадян, знаходить свій вияв у зовнішній політиці.
Варто зазначити, що термін «робоча пам’ять» ввів французький учений Пoль Рікйор, який трактує робочу пам’ять як «пам’ять,
якою користуються». Розглядаючи пам’ять у контексті пригадування, він пише: «Пригадувати, означає не тільки приймати,
отримувати образ минулого, але й шукати його, робити щось» [17].
На думку канадських учених Д. Летурно та Б. Євшевицького: «як
керувати минулим суспільства, які хочуть визначитися з
майбутнім, має окреслити саме політика пам’яті» [18].
Отже, політику пам’яті слід розглядати як спробу не тільки на
законодавчому рівні врегулювати суперечливі сторінки минулого,
а й перетворити історію на механізм побудови цивілізованого
суспільства.
У міждисциплінарних дослідженнях термін «історична політика» Василь Расевич використовує для означення «політизації
історії у вигляді одностороннього руху, притаманного усім
суспільствам і у всі часи» [14]. Вчений також виділяє дві пам’яті –
соціальну (комунікативна) та культурну, які, на його думку,
можуть спільно існувати у суспільстві. Соціальна пам’ять
твориться через щоденний неформальний контакт та обмін
інформацією між різноманітними групами, тоді як культурна є
радше продуктом нормативної діяльності держави [14]. Варто
зазначити, що термін «Geschichtspolitik» (історична політика)
почав активно використовуватися у ФРН на початку 1980-х рр. у
внутрішньополітичній, а потім і в зовнішньополітичній діяльності
Г.Коля. В 2004–2005 роках у Польщі навіть сформулювали
стратегію історичної політики («polityka historyczna») і створили
Інститут національної пам’яті.
Українська дослідниця Юлія Зерній «історичну пам’ять»
називає «унікальною сукупністю уявлень національної спільноти
про своє минуле» [19, с. 72], В. Масенко – «суспільно-психоло336
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гічним оснащенням спільноти» [20, с. 53]. Як зазначає Ю. Шаповал, «історична пам’ять у найзагальнішому вигляді – вдала
метафора, яка віддзеркалює в ментальності певної регіональної
спільноти її історичний досвід. Історична пам’ять – тривкий
елемент культурного ландшафту, складова частина тих уявлень,
які формують самосвідомість людини в процесі її соціалізації на
певній території» [21]. На думку українського вченого Леоніда
Зашкільняка, «історична пам’ять – це здатність людського розуму
зберігати індивідуальний і колективний досвід міжлюдських
взаємин і формувати на підставі цього досвіду уявлення про
історію, як таку, та своє місце в ній. Фактично історична пам’ять –
це наявна інформація для соціальної ідентифікації особистості і
спільноти» [22, с. 156].
Питання політики пам’яті та історичної пам’яті пов’язане з
формуванням національної ідентичності. В рамках теорії конструктивізму саме національна ідентичність визначає поведінку
держави на міжнародній арені. На думку російського історика
Олексія Міллера, «історична пам’ять є важливим елементом
стратегії формування національної ідентичності» [23]. Подібного
твердження дотримується українська вчена Наталія Яковенко, яка
історичну пам’ять вважає «фундаментом національної ідентичності» [24]. Змістом національної ідентичності є уявлення про
минуле відповідної спільноти, її історичну пам’ять. Національна
ідентичність визначає характер політики пам’яті держав.
Підсумовуючи аналіз дефініцій, відзначимо, що проблема
історичної пам’яті в українсько-польських відносинах є особливо
актуальною з огляду на питання національної та європейської
ідентичності сусідніх народів. Не можна не врахувати того, що
формування національної пам’яті, як у поляків, так і в українців,
відбувається у широкому європейському контексті. Питання
пам’яті набуває особливого значення в контексті наших євроінтеграційних прагнень і є одним з ключових у тому, що ми
умовно називаємо «європейською ідентичністю».
З огляду на це, «політику історичної пам’яті» варто
розглядати як сукупність заходів як на державному, так і на
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громадянському рівнях, спрямованих на законне врегулювання
конфліктної історичної спадщини, на конструювання національної
політики примирення, а також на формування міждержавної та
міжрегіональної моделі співпраці на основі діалогу.
У контексті інтерпретації поняття «політика пам’яті» слід
звернути увагу на використання терміна «примирення». Це
поняття бере початок з християнських основ та ініціатив церкви.
Теоретичною базою цього процесу стала енцикліка Папи Іоанна
ХХІІІ «Pacem in Terris» («Мир на землі»), проголошена 11 квітня
1963 року. Енцикліка зазначає, що між людьми все більше
поширюється переконання про неможливість розв’язання спорів
між народами за допомогою зброї і необхідності вирішувати такі
питання тільки шляхом переговорів. Люди, відклавши страх,
повинні перейнятися любов’ю, яка виразиться у лояльному
різнобічному співробітництві, що несе зі собою багато блага [25].
«Примирення» – це термін, що позначає зміну на краще у
стосунках між особами чи групами, які перед тим ворогували між
собою [26, с. 17]. Національне примирення – це соціально-політичний процес, який включає широкий комплекс різносторонніх,
перш за все, соціально-політичних засобів, метою яких є
припинення внутрішньонаціональних чи міждержавних конфліктів, досягнення згоди між конфліктними сторонами та встановлення національного миру та порозуміння [27]. Можна
підсумувати, що примирення історичних пам’ятей – це процес,
спрямований на створення неконфліктної колективної пам’яті. У
зв’язку з цим історичну пам’ять народів ми розглядаємо як одну з
найважливіших частин духовної сфери, гуманітарного простору,
який є духовно-інтелектуальним виміром людського буття.
Отже, терміни є основою будь-якого дослідження, адже
допомагають у теоретичному розумінні наукового дослідження.
Узгодження та осмислення термінів у дослідженні політики
історичної пам’яті дозволяє окреслити наявну теоретичну основу
та подивитися на необхідність доопрацювання науково-теоретичного апарату. Властивий українсько-польському спільному
прикордонню історичний досвід та належність до європейського
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цивілізаційного простору актуалізують проблематику історичної
пам’яті. Такі політичні явища і процеси, як політика пам’яті,
колективна пам’ять, робоча пам’ять, місця пам’яті, примирення,
закладають основу сучасних досліджень етнонаціональних та
міждержавних процесів України та Польщі.
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Світлана Набок

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ
НОРМАТИВНО-КОГНІТИВНОЇ РАМКИ СУЧАСНОЇ
ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ
У статті проаналізовано деякі аспекти процесу формування
нормативно-когнітивної рамки сучасної політики пам’яті. Розглянуто особливості трансформації засад формування політики
пам’яті на сучасному етапі у Німеччині, Франції, Польщі та
Україні.
Ключові слова: політика пам’яті, нормативно-когнітивна
рамка.
Svitlana Nabok Tendencies of formation normative-cognitive
framework modern memory policy. The article analyzes some aspects
process of forming normative-cognitive framework modern politics of
memory. Сonsidered are peculiarities transformation of politics of
memory at present stage in Germany, France, Poland and Ukraine
Key words: politics of memory, normative-cognitive framework.
Спроби усвідомленого формування нормативно-когнітивних
рамок колективної пам’яті, в тому числі на національному рівні,
мають давню історію, проте політика пам’яті в сучасному
розумінні, з відповідним закріпленням у нормативно-правовому
полі на державному рівні, вперше комплексно була запроваджена
у повоєнній Німеччині. Її метою було подолання нацистського
минулого країни [1]. Загальний успіх політики денацифікації, а
згодом і декомунізації (попри те, що в обох випадках успіх не був
ані миттєвим, ані абсолютним) та постання об’єднаної Німеччини
стали важливим досвідом як для самих німців, так і для інших
посттоталітарних країн. Елементи німецької політики денациНабок Світлана Валеріївна – кандидат історичних наук, молодший
науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
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фікації та декомунізації було застосовано для подолання
тоталітарного спадку і у багатьох країнах, попри те, що їх підходи
до засад формування державної політики пам’яті могли суттєво
різнитися. Проте саме подолання тоталітарного минулого і практики примирення після насильницького, переважно міждержавного чи міжетнічного, конфлікту найчастіше стають об’єктом
уваги дослідників, коли йдеться про вивчення політики пам’яті [2].
У статті Жоржа Мінка «Геополітика, примирення та ігри з
минулим: на шляху до нової пояснювальної парадигми колективної пам’яті» автор, ставлячи собі за мету «запропонувати нарис
парадигми, навіяної здобутками політичної науки», припускає, що
наприкінці минулого століття відбувся «певний зсув системи координат» [3]. Наслідком зсуву, стверджує Жорж Мінк, стало зростання по всій Європі ролі, «пов’язаної з колективною пам’яттю
публічної політики, підкріпленої нормативно-правовими актами» [3].
З цим висновком важко не погодитися, адже пам’яттєва
політика вже наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття стала
важливим аспектом публічної політики (як на національних, так і
на міжнародному рівнях) і, здається, не збирається полишати цих
позицій. Водночас, формування вищезгаданої когнітивної та
нормативної рамки не є наразі процесом завершеним і не показує,
що дається світовій спільноті з легкістю.
Перші нормативні акти, що у другій половині ХХ століття
регламентували окремі питання національної пам’яті в країнах
Європи, стосувалися питань Другої світової війни і Голокосту.
Проте невдовзі спектр питань розширився. Так, після прийняття в
1990 році у Франції закону, відомому як «Закон Гізо»* [4], що
встановлював покарання за заперечення Голокосту, у 2001 році
з’явився закон, що ним Франція визнавала геноцид вірмен
1915 року [5]. Попри те, що навколо обох нормативних актів
точилися суперечки, їх запровадження не викликало гучних
протестів ані серед інтелектуалів, ані на вулицях.
*
У тексті назву закону відтворено у редакції, що була вжита в цитованій
вище статті Жоржа Мінка.
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Невдовзі по тому, у 2005 році, французький парламент
ухвалив також закон, що містив позитивну оцінку наслідків
французького колоніалізму. Цього разу реакція не забарилася:
понад тисяча істориків об’єдналися в асоціацію «Свобода для
історії», протестуючи проти «регламентації» історії на нормативному рівні. Очолив асоціацію знаний історик та політолог, член
Французької академії, голова Вищої ради архівів та член ради
директорів Управління французького телевізійного мовлення Рене
Ремонд (René Rémond) [6], а по його смерті – П’єр Нора.
Об’єднання одразу було підтримано найбільш знаними інтелектуалами і швидко здобуло значний вплив серед соціогуманітаріїв
не лише Франції, але й світу [7]. Після такого розголосу парламент
Франції тривалий час до питань регламентації пам’яті звертатися
не наважувався.
Лише через понад 10 років у французькому парламенті знову
наважилися заговорити про пам’ять: у 2016 парламентарі
підтримали урядовий законопроект, відповідно до якого заперечення будь-якого з визнаних судом геноцидів каратиметься штрафом у 45 тисяч євро [8]. Цього разу у законі вже не йшлося про те
чи інше потрактування подій минулого, натомість бачимо пряму
апеляцію до рішень, ухвалених у суді: у цьому випадку
парламентарі не визначають, як саме слід потрактовувати ті чи
інші події, покладаючись у цьому питанні на рішення суду, і
обмежуються лише встановленням штрафних санкцій за заперечення того, що раніше було визнано судом.
У процесі напрацювання основних обрисів нормативної
рамки, що визначає поле політики пам’яті в сучасній Європі та
світі, Франція не лишилася поодинокою: того ж 2005 року, коли
французький парламент ухвалив закон з оцінкою французького
колоніалізму, парламент німецький ухвалив нормативний акт,
відомий як «Вірменська резолюція», засудивши на законодавчому
рівні масові вбивства вірмен у 1915 році [9]. Численна турецька
меншина Німеччини була обурена ухваленим рішенням, демонструючи своє невдоволення вуличними акціями, що тривали кілька
днів. Проте німецькі парламентарі лишилися при своїй думці [10].
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Історія мала продовження в 2016 році, коли Бундестаг ухвалив
резолюцію, якою не просто засуджував масові вбивства вірмен в
Османській імперії, але визнавав їх геноцидом. Офіційна позиція
Туреччини полягає у відмові визнати ці події геноцидом: вони
визнаються трагічними, проте трактуються як такі, що сталися в
ході громадянського конфлікту, внаслідок якого постраждали різні
соціальні та етнічні групи. Тож на резолюцію в Туреччині
прореагували досить гостро: президент країни зробив заяву, в якій
наголосив, що це рішення парламенту суттєво погіршить відносини між країнами, посла Туреччини було відкликано для
консультацій, проте згодом прем’єр-міністр Туреччини все ж
заявив, що Анкара не бажає псувати стосунки з Берліном, хоч і
засуджує ухвалення Бундестагом цієї резолюції [11].
Нині Бундестаг перебуває в процесі розгляду резолюції щодо
визнання геноцидом ще одного масового вбивства, скоєного в
першій половині ХХ століття – Голодомору. У травні 2019 року на
сайті Бундестагу було створено петицію з вимогою ухвалити
резолюцію, якою б Голодомор було визнано геноцидом. Петиція
набрала більше 70 тисяч підписів, що майже на 20 тисяч більше
мінімально необхідної кількості для того, щоб її було розглянуто.
21 жовтня 2019 року відбулося відкрите засідання петиційного
комітету Бундестагу. Під час засідання з’ясувалося, що проти
ухвалення відповідної резолюції виступає Міністерство зовнішніх
справ (МЗС) Німеччини, апелюючи до неможливості визнання
Голодомору геноцидом через те, що поняття геноциду не було
визначеним до кінця 1940-х років, та наголошуючи, що від
штучного голоду постраждали не лише українці на теренах
сучасної України, адже штучний голод мав і інших жертв, які
зазнали його на теренах, нині контрольованих Москвою. Офіційну
позицію федерального уряду, як повідомив Укрінформ, було
представлено державним секретарем МЗС Німеччини Міхаелем
Ротом, який недвозначно заявив, що уряд Німеччини «всіляко
поділяє біль України, але виступає проти юридичного визнання
Голодомору геноцидом. Голодомор в Україні в 1932 – 1933 роках,
на думку держсекретаря зовнішньополітичного відомства, – це
«страшний, жахливий голод, за який несуть відповідальність люди
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і який призвів до загибелі мільйонів людей саме від голоду». Але,
продовжив дипломат, «між політичною та міжнародно-правовою
оцінкою є відмінність» [12].
Не всі члени комітету поділяють позицію, заявлену МЗС
Німеччини, а дехто з них, як ось Арнольд Фаатц, прямо наголошує, що вважає відхилення петиції на підставі аргументів,
наведених МЗС, рішенням, яке продиктоване небажанням псувати
стосунки з Москвою, акцентуючи на тому, що вважає заявлену
аргументацію досить небезпечною [13]. Наразі рішення комітету
ще невідоме, проте попри висловлені деякими членами комітету
обґрунтовані сумніві у вагомості наведених МЗС заперечень
петицію, імовірно, відхилять, покликаючись на аргумент, який, за
умови його прийняття, мав би рівною мірою унеможливлювати
визнання геноцидом не лише Голодомору, але й Голокосту та
геноциду вірмен.
Позиція заявлена МЗС Німеччини та розгляд питання на
відкритому засіданні петиційного комітету спричинили дискусію
не лише в стінах Бундестагу, але й в Україні, в епіцентрі якої
опинилася спільна українсько-німецька історична комісія. Після
завершення засідання комітету в коментарі Укрінформу посол
України в Німеччині висловив розчарування результатами роботи
комісії та оголосив про намір наполягати на її переформатуванні.
Підставою для різкої заяви посла стало те, що комісія відмовилася
висловити свою думку щодо доцільності ухвалення Бундестагом
резолюції про визнання Голодомору геноцидом [14]. У відповідь
на критику український співголова цієї комісії Ярослав Грицак
звинуватив посла у недостатній повазі, наголосивши, що той не
намагався зв’язатися з ним особисто, а доручив це співробітникові
посольства, дорікнув за недостатню увагу від держави до
фінансування діяльності комісії, проте принагідно підтвердив, що
МЗС Німеччини контактувало з ним щодо петиції перед розглядом
її на засіданні комітету [15]. На офіційний запит до українськонімецької історичної комісії, як стверджує посол України в
Німеччині, він дістав відповідь, де зазначалося, що більшість
членів комісії не лише «схилилися до думки про те, щоб не
висловлювати свою позицію», але й вбачають підставою для цього
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те, що «Голодомор є швидше питанням українсько-російських, ніж
українсько-німецьких відносин» [16]. Натомість Ярослав Грицак у
своєму коментарі акцентував увагу на тому, що українськонімецька історична комісія є громадським об’єднанням, яке
працює в міру сил та наявних можливостей, а якщо пан посол хоче
«швидких й ефективних рішень, для цього є Інститут національної
пам’яті. Там розв’язання таких ситуацій входить в опис службових
обов’язків, і люди там одержують за це державні зарплати» [15].
Натомість позиція Українського інституту національної пам’яті, на
який покликається Ярослав Грицак, наразі лишається невідомою:
жодних згадок про цю дискусію на офіційному сайті установи
немає, а остання згадка про петицію, подану до Бундестагу,
датована травнем: тоді, з покликанням на Укрінформ, сайт
повідомляв про те, що необхідну для її розгляду кількість голосів
було зібрано [17].
Непростими питання нормативного врегулювання політики
пам’яті лишаються не лише для Німеччини. Скандалом супроводжувався нещодавній розгляд питань, пов’язаних з політикою
пам’яті і в Польщі. У 2018 році польський парламент ухвалив
правки до закону, що регламентує діяльність Інституту
національної пам’яті – установи, діяльність якої спрямована на
розслідування злочинів, учинених у період перебування Польщі
під окупацією та у складі країн соцтабору. Широке обговорення
цих положень відбулося не лише в самій Польщі, але й на
міжнародному рівні. Нова редакція закону передбачала
запровадження кримінальної відповідальності за заяви про
причетність поляків до злочинів Третього рейху (йшлося, зокрема,
про так звані «польські концтабори» – нацистські табори, що були
розташовані на теренах Польщі) [18]. Ці положення викликали
обурення в Ізраїлі [19] та США [20], де наголошували на
неприпустимості накладання обмежень на дослідження питань,
пов’язаних з трагедією Голокосту на догоду політичним інтересам.
Закон також містив тези про «злочини українських націоналістів»
та положення зі згадкою «Східної Малопольщі» – проти цих
формулювань виступила Верховна Рада України [21]. Врешті,
після тривалого розгляду, в 2019 році, Конституційний суд Польщі
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визнав положення, що спричинили скандал, такими, що не
відповідають Конституції Польщі [22].
У загальносвітовому хорі обурення правками до польського
закону лише заява канцлера Німеччини звучала в іншому тоні: в
ній йшлося про те, що Німеччина визнає свою відповідальність за
все, що сталося в ході Голокосту, в тому числі і за те, що
відбувалося у таборах, розташованих на теренах Польщі: «Це були
концтабори, відповідальність за які несе Німеччина, ця відповідальність зберігається, і кожен новий уряд Німеччини буде
продовжувати цю відповідальність нести» [23], – заявила Ангела
Меркель. Заяву аналогічного змісту зробив і міністр закордонних
справ Німеччини Зігмар Габріель: «Немає ні найменшого сумніву
в тому, хто несе відповідальність за табори смерті, управління
ними та вбивство мільйонів європейських євреїв, а саме – німці.
Організоване масове вбивство було вчинено нашою країною і
ніким іншим. Окремі колаборанти не змінюють цього» [24].
У 2019 році дискурс прийняття відповідальності продемонструвала ще одна країна. 19 липня Верховний суд Нідерландів
підтвердив рішення суду попередньої інстанції, яким визнав
провину держави (з рядом обмовок і формулюванням «частково»)
за загибель 350 босняків-мусульман унаслідок масової різанини в
Сребрениці в 1995 році. Масові вбивства в Сребрениці прийнято
вважати найбільшим воєнним злочином в Європі з часів Другої
світової війни.
У липні 1995 року нідерландські солдати зі складу миротворчих сил ООН передали до рук боснійських сербів 350
чоловіків-мусульман, що шукали порятунку на базі миротворців у
Потокарі. Видані миротворцями чоловіки були вбиті. У 2007 році
Міжнародний трибунал в Гаазі у справі колишньої Югославії
визначив події в Сребрениці як геноцид, проте звинувачень
нідерладським миротворцям, що мали забезпечувати мир, а
натомість прирекли на вірну загибель понад триста осіб, тоді не
висувалося. Натомість у 2019 році суд дійшов висновку, що
нідерландські миротворці мали знати, яка доля чекає тих, кого
вони видали боснійським сербам [25].
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Таким чином, події останніх років дають підстави висловити
обережне припущення про деякі ознаки утвердження в публічній
політиці пам’яті зразків прийняття відповідальності та визнання
провини зафіксованих на правовому рівні, а також обмеження
законодавчого регулювання тими питаннями, що ґрунтуються на
раніше ухвалених рішеннях суду. Проте ці випадки наразі
лишаються поодинокими, а традиція на законодавчому рівні
визначати «правильне» трактування історії та регламентувати
пам’ять, керуючись політичною доцільністю, все ще превалює.
Наразі політика пам’яті, яка вже наприкінці ХХ – на початку
ХХІ століття стала важливою складовою публічної політики (як на
національних, так і на міжнародному рівнях) і далі утверджується
в цій ролі. Водночас, формування її когнітивно-нормативної рамки
нині не є процесом завершеним та таким, що дається світовій
спільноті з легкістю. Попри це, цей процес, імовірно, наближає її
(хоч і вельми повільно та нелінійно) до того етапу, коли засади
формування політики пам’яті щодо злочинів проти людяності
набудуть універсального характеру незалежно від того, ким і
проти кого вони були вчинені. Проте нині спроби унормування
пам’яті відповідно до політичної доцільності (і, принаймні
почасти, спроби на законодавчому рівні регламентувати власне
історію як науку) попри їх публічно наголошувану окремими
політиками та інтелектуалами небезпечність усе ще лишаються
доволі поширеним явищем.
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ЧАСТИНА III.
ЕТНОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ
Олена Малиновська*

ЕТНОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ
Подано приклади міграційної політики, спрямованої на певні
етнічні групи. Зроблено спробу їх типологізації. Аргументовано
висновок про нетиповість етнічно забарвленої міграційної
політики держав та її еволюцію від урахування етнічної належності мігрантів до їхньої селекції відповідно до професійнокваліфікаційних характеристик. Водночас підкреслено, що політика інтеграції мігрантів у суспільство, що приймає, перетворилася
в обов’язкову складову міграційної політики. Хоча теоретично
вона не залежить від національності прибулих, проте мусить
враховувати їхні етнокультурні характеристики.
Ключові слова: міграційна політика, етнічний склад
мігрантів.
Malynovska Olena. Ethnopolicy aspects of migration policy. The
examples of migration policies aimed at specific ethnic groups are
presented. An attempt to typologize them was made. The conclusion on
intypicality of ethnically colored migration policy and its evolution
from taking into account the ethnicity of migrants to their selection
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according to their professional and qualification characteristics is
substantiated. At the same time, it is emphasized that the policy of
integration of migrants into the host society has become a mandatory
component of migration policy. Although theoretically it does not
depend on the nationality of the arrivals, it should take into account
their ethnocultural characteristics.
Key words: migration policy, ethnic composition of migrant.
Ключова доповідь на Всеукраїнській науковій конференції
«Етнополітика в Україні: дискурс і реалії»
21 листопада 2019 року
Одним із очевидних та найбільш важливих результатів
міжнародної міграції, масштаби якої в сучасному світі постійно
зростають, є урізноманітнення етнічного складу населення більшості країн, формування так званих «нових», тобто іммігрантських меншин. У зв’язку з цим питання міграції та пов’язаних з
нею міжетнічних стосунків посідають помітне місце у сфері і
практичної етнополітики, і етнополітичних студій. Численні
наукові роботи присвячені зумовленим міграцією етнополітичним
викликам, ролі міграції у виникненні міжетнічної напруги,
пошукам шляхів політичного врегулювання конфліктів між
корінним та прибулим населенням. Міграційні аспекти етнополітичної проблематики вивчали В. Євтух, І. Курас, В. Наулко,
В. Трощинський та інші. Водночас зворотний погляд, тобто
дослідження етнополітичної компоненти міграційної політики, не
знайшли належного представлення в науковій літературі, що й
зумовило вибір теми цієї статті.
За найбільш поширеним визначенням, міграційна політика –
це цілеспрямовані дії держави та інших суспільних акторів,
спрямовані на досягнення бажаної інтенсивності, спрямованості та
складу міграційних потоків. Таким чином, етнополітичні аспекти
міграційної політики виявляються тоді, коли держава, використовуючи притаманні їй інструменти примусу, законодавчі та
адміністративні механізми, намагається вплинути на територіальні
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переміщення представників певних етнічних груп. Такі випадки
дійсно спостерігалися в історії багатьох країн. Для зручності
аналізу спробуємо їх згрупувати та типологізувати.
По-перше, необхідно згадати різного роду депортації та
етнічні чистки, тобто відверто насильницькі, репресивні міграції.
Цей вид міграцій з ознаками етноциду добре відомий в Україні, де
за часів тоталітаризму внаслідок депортацій з етнічної карти
країни зникли цілі народи. Першими, ще в середині 1930-х рр.,
депортації за етнічної ознакою зазнали приблизно 65 тис. мешканців західного прикордоння польської та німецької національностей. Після початку війни з нацистами з України були
депортовані до 500 тис. німців [1], а у травні 1944 р. з Криму –
майже 200 тис. кримських татар, болгар, вірмен, греків, німців.
Заради справедливості потрібно зазначити, що масові депортації за національною ознакою не були винаходом сталінського
режиму, який, як відомо, здійснив тотальну депортацію десятка
народів та часткову багатьох етнічних груп. Широко застосовувалися вони російськими генералами у прифронтовій зоні під
час Першої світової війни. За оцінками, інтерновано та депортовано у внутрішні регіони імперії було до 1 млн євреїв, поляків,
німців [2]. Ще раніше подібні заходи організовували англійці під
час англо-бурської війни.
Факти депортацій за національною ознакою, як виду політичних репресій у СРСР, наразі детально вивчені та проаналізовані.
Водночас значно менш тиражованою є тема масових депортацій
німецького населення як засобу покарання Німеччини та німців
після завершення Другої світової війни. Покладаючись на принцип
колективної відповідальності за злочини нацизму, державипереможниці змусили полишити історично заселені німцями
території майже 15 млн осіб. Німців було виселено зі Східної
Пруссії, Польщі (7 млн), Чехословаччини (3 млн), Угорщини (500 тис.), Югославії, що супроводжувалося експропріацією
їхнього майна, інтернуванням у таборах, а часом і прямим
насильством. За різними оцінками, загинуло від 400 тис. до двох
мільйонів людей [3, с. 41].
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Другий тип міграцій, до якого держави спонукали людей,
керуючись їхньою етнічною належністю, – обміни населенням.
Вони широко застосовувалися протягом ХХ століття у зв’язку з
переглядом державних кордонів унаслідок двох світових воєн,
виникненням нових держав. Деякі дослідники вважають, що такі
дії були неминучими і виправданими з точки зору довготривалого
врегулювання міждержавних конфліктів, що характеризувалися
етнічним протистоянням [4]. Разом з тим, вони були причиною
жахливих трагедій, як особистих, так і цілих народів, і належать до
категорії вимушеної, а часом і насильницької міграції. Вважається,
що найбільш масштабним з таких обмінів був здійснений після
Першої світової війни згідно з Лозанською мирною угодою
1923 року обмін населенням між Туреччиною та Грецією. Тоді з
Греції до Туреччини змушені були виїхати до 500 тис. мусульман,
а до Греції – 1,4 млн греків-християн з Малої Азії.
Обміни населенням не обминули й Україну. Так, після розділу
Польщі за пактом Молотова – Ріббентропа, а також анексії СРСР
Північної Буковини та Бессарабії діяли радянсько-німецькі та
радянсько-румунські комісії з евакуації. В результаті до Німеччини було репатрійовано 133,1 тис. німців. Водночас представники слов’янського населення могли переїхати до СРСР [5].
Наймасовішим був обмін населенням між УРСР та Польщею у
1944 – 1946 роках, коли з України було виселено півмільйона
етнічних поляків, натомість прибули майже 800 тис. етнічних
українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя [6,
с. 52]. Якщо до поляків було застосовано принцип добровільності,
тобто вони мали право, а не обов’язок переселитися, то з польської
території евакуація українського населення була визначена угодою
як обов’язкова. Незважаючи на тиск польської влади, станом на
весну 1947 р. приблизно 150 тис. українців все ще лишалися в
місцях свого проживання на території Польщі. Зачистка східного
прикордоння країни від іноетнічних елементів завершилася відомою
акцією «Вісла», тобто виселенням українців на Захід, на колишні
німецькі території, що відійшли до Польщі за підсумками війни.
Не таким масштабним і менше відомим є переселення 12 тис.
русинів зі східної Словаччини згідно з угодою між СРСР та
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Чехословаччиною про оптацію та 33 тис. чехів і словаків з Волині і
5 тис. із Закарпаття до Чехословаччини [7].
Третій тип етнічно забарвленої міграційної політики пов’язаний з колонізацією. Для управління захопленими територіями
імперські нації відряджали чиновників, військових, спеціалістів,
робітників. Проте, якщо для керівних кадрів етнічна належність до
панівної нації була чи не обов’язковою, для простих колоністів –
не завжди. Для прикладу можна навести формування найстарішої
української діаспори – русинів Воєводини, яка виникла ще в
середині ХVІІІ ст. унаслідок колонізації Австрією відвойованих
від турків земель у Подунав’ї. Спершу австрійський уряд планував
заселити їх вихідцями з метрополії, проте швидко з’ясувалося, що
бажаючих переселятися небагато. До колонізації були допущені й
представники інших народів імперії, угорці, словаки, а також
русини-українці. Тобто, влада керувалася не стільки етнічними,
скільки економічними міркуваннями.
Етнічна складова була присутня й у державній політиці щодо
зумовлених деколоніалізацією зворотних міграцій. У період
розпаду колоніальних імперій, за оцінками, з колоній до
Нідерландів повернулися 300 тис. осіб, до Великобританії –
750 тис., до Португалії – 750 тис., до Франції – понад мільйон.
Усього репатріаційний потік до Європи оцінюється від 5,4 до
6,8 млн осіб [8, p. 11]. Разом з європейцями до Європи прибували
також представники компрадорської буржуазії колишніх колоній,
чиновники колоніальної адміністрації та військовослужбовці
колоніальних військ. Саме з деколонізацією пов’язана перша
численна хвиля імміграції на континент неєвропейців. Хоча
формально вони були громадянами метрополій, їхнє становище
відрізнялося від становища репатріантів європейського походження. Наприклад, під час війни в Алжирі у французькій армії
служили близько 100 тис арабів. Із завершенням війни вони склали
зброю, почалася різанина, а відтак і втеча до Франції. Проте
французький уряд, змушений давати собі раду з близько 800 тис.
біженців-європейців з Алжиру, вирішив обмежити прибуття
арабів, а тих, хто прибував нелегально, тримав у гетто.
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Міграції, зумовлені колонізацією і деколонізацією, спостерігалися й на теренах України. Причому країна виступала і об’єктом,
і суб’єктом цих процесів. Саме з колонізацією України пов’язано
формування російської, польської, німецької національних
меншин. Водночас завдяки участі українців у колонізації інших
територій численна діаспора виникла в Північній та Південній
Америці, в Австралії, в Сибіру і на Далекому Сході. Згідно з
останнім радянським переписом населення 1989 р. у СРСР за
межами України проживало майже 7 млн українців, або 15%
українського етносу, у т.ч. 4,4 млн в Російській Федерації, 900 тис.
в Казахстані, 600 тис. в Молдові. Розпад радянської імперії,
утворення нових незалежних держав призвів до масових
репатріаційних потоків. Лише протягом перших трьох років
незалежності в Україну з інших радянських республік прибуло
майже півтора мільйона іммігрантів, до половини з яких були
етнічними українцями. Завдяки репатріації частка представників
титульного етносу помітно збільшилася, а кількість населення і
далі зростала, незважаючи на від’ємні показники природного
відтворення, і в 1993 році досягла максимальної величини у
52,2 млн осіб. Підтримка репатріації була проголошена одним із
напрямів міграційної політики незалежної України. Проте заходи
держави обмежувалися спрощеними процедурами набуття
громадянства для вихідців з її території та їхніх нащадків.
Підтримку в облаштуванні та інтеграції отримували лише колишні
депортовані за національною ознакою.
Деякі дослідники розрізняють колонізацію, поєднану з
експлуатацією місцевого населення, і переселенську колонізацію,
що попри непоодинокі випадки геноциду корінних мешканців
призвела до виникнення нових націй, які сформувалися з
різноетнічних груп європейців та аборигенів. Тому міграційну
політику створених іммігрантами держав, таких як США,
Канада, Австралія, на початкових етапах їх існування можна
розглядати як пов’язану з колонізацією. Впорядкування імміграції
до США, що розпочалося наприкінці ХІХ століття, мало на меті
обмежити прибуття іноземців, які могли б створити для
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суспільства проблеми, передовсім злочинців, проституток, хворих
на інфекційні та спадкові хвороби. Водночас до списку небажаних
іммігрантів було внесено китайців. У 20-х роках минулого століття
було прийнято кілька законодавчих актів, якими встановлювалася
система квот – щорічна імміграція з окремих регіонів не повинна
була перевищувати одну шосту частину відсотка населення
континентальної території Сполучених Штатів Америки у
1920 році. Квоти для мігрантів з країн Африки не передбачалися. В
цей же період Канада приймала лише європейців, Австралія
допускала на десять британців одного не британця. Проте в 1960-ті
роки стало зрозуміло, що резерви європейської імміграції вичерпано. В 1965 році у США ухвалено Акт про імміграційну реформу,
що відміняв дискримінаційну систему етнічних квот і запроваджував загальну квоту імміграції, заповнюючи яку, преференціями
користувалися близькі родичі громадян та постійних мешканців
США та кваліфіковані працівники. Новий імміграційний закон
1990 р., який й досі залишається базовим для імміграційної
політики країни, ввів поняття «етнічного розмаїття»: чим менше
вихідців з певної країни перебувають у США, тим більше шансів у
представника цієї держави отримати іммігрантський статус. У
1967 р. в Канаді відмовилися від відбору іммігрантів «за расою і
культурою» і запровадили систему нарахування балів, за якої для
допуску в країну мають значення вік, сімейний стан, освіта та
кваліфікація, знання мов тощо, проте не етнічна належність. У
1973 р. поступова лібералізація імміграційного законодавства
Австралії була завершена остаточною відміною всіх обмежень для
неєвропейської імміграції, мулькультуризм ухвалено як офіційну
доктрину. Іммігрантські держави, таким чином, відмовилися від
етнічного принципу допуску іммігрантів, запровадивши більш
прагматичний підхід.
Ще одним прикладом врахування етнічності в імміграційній
політиці є гуманітарні акції стосовно певних етнічних груп.
Так, після Чорнобильської катастрофи уряд Чехословаччини
організував переселення 4 тис. етнічних чехів та словаків з Волині
на історичну батьківщину. З 1991 р. Німеччина приймає біженців358
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євреїв з пострадянських країн. Відповідна програма була
ініційована у Західному Берліні ще до об’єднання країни. Її мета –
формування єврейської громади не менш чисельної, ніж до
Голокосту, а результат реалізації – прибуття та облаштування
понад 200 тис. осіб. У Греції на початку 1990-х років запроваджено заходи з прийому понтійських греків з колишнього СРСР,
передовсім з «гарячих точок» пострадянського простору.
Протягом десяти років прибуло понад 150 тис. осіб. Їм надавалася
допомога в облаштуванні, соціальні пільги. Нещодавні події на
Сході України, зокрема бої за Слов’янськ, де проживала доволі
численна громада турків-месхетинців, спонукали турецький уряд
організувати їх переселення до Туреччини. Протягом 2015 –
2017 років до Туреччини вибуло близько 3 тис. осіб, які до війни
мешкали в Донецькій та Луганській областях.
Яскравим прикладом етнічно зорієнтованої міграційної
політики є політика репатріації співвітчизників, яка практикується низкою країн з метою поповнення людських ресурсів за
рахунок найбільш етнічно, мовно, культурно близьких іммігрантів.
Для такої країни, як Ізраїль, репатріація є чи не основним засобом
державотворення. Проте доцільно зауважити, що попри це
етнічність не завжди є визначальною для «алії». Так, у 2005 р.,
тобто в останній рік, коли українська статистика містить дані щодо
національності мігрантів, серед тих, хто виїхав до Ізраїлю, євреї
становили лише 16%.
Послідовну політику щодо репатріації співвітчизників реалізує Казахстан. Ще 1992 р. було ухвалено Закон «Про імміграцію»,
згідно з яким казахи, які зазнали репресій, дістали можливість
повернутися на батьківщину. Невдовзі право на повернення було
поширено на всіх етнічних казахів, які на момент набуття країною
незалежності проживали за її межами. Завдяки державній
підтримці, що полягала в компенсації вартості переїзду та провозу
майна, допомозі у вирішенні житлового питання, соціальних
виплатах та пільгах, репатріювалися майже мільйон казахів, так
званих «оралманів» (поверненців казахською). Більшість з них
прибули з Узбекистану, численною була також імміграція з
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Китаю, Монголії, Туркменістану, Туреччини, Росії. Наразі оралмани становлять до 6% населення країни, а з урахуванням природного приросту демографічне значення репатріації ще більш
значуще. Завдяки їй етнічна композиція населення змінилася на
користь титульного етносу: частка казахів, яка на момент набуття
незалежності становила менше 40%, збільшилася до 66,5% [9].
У Російській Федерації поняття співвітчизників включає не
лише росіян, а й представників інших народів, що історично
проживали на території РФ, які визначилися на користь духовного,
культурного та правового зв’язку з Російською Федерацією.
Імміграція співвітчизників є одним з пріоритетів міграційної
політики. Перша державна програма зі сприяння переселенню
діяла в 2006 – 2012 рр. У 2012 р. вона стала безстроковою,
фінансується з бюджету і передбачає оплату переїзду репатріантів,
компенсацію різноманітних мит та зборів, виплату допомоги на
облаштування, величина якої залежить від регіону вселення і є
суттєво вищою у віддалених і малозаселених регіонах країни,
забезпечення послуг дитячих дошкільних установ, закладів освіти,
соціального обслуговування, служби зайнятості, безкоштовне
користування послугами охорони здоров’я, сприяння у забезпеченні житлом, отриманні посвідки на проживання, прискорене
набуття громадянства Росії. За період реалізації програми (2006 –
2018 роки) в країну прибули 826 тис. співвітчизників [10].
Принципи репатріаційної політики Польщі були затверджені
ще у 1996 р. У 2000 р. було прийнято закон про репатріацію, який
поширювався на осіб, які проживали в азійській частині колишнього СРСР і раніше з політичних причин не могли репатріюватися, тобто на депортованих та репресованих сталінським
режимом та їхніх нащадків. Умовою переселення до Польщі було
запрошення від місцевих органів влади, яким підтверджувалася
наявність житла і роботи для переселенців. Тому за час імплементації закону набути статусу репатріантів вдалося приблизно 7 тис.
осіб, хоча кількість заявників, які відповідали його умовам, була
значно більшою. Низька результативність закону зумовила його
зміни в 2012 р. Було знято географічне обмеження, запроваджено
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широке трактування польського походження (не лише особи, у
яких хоча б один з батьків, дідів чи прадідів був поляком, а й такі,
предки яких мали польське громадянство), запроваджено підтримку репатріації з державного бюджету: у разі згоди приймати
репатріантів місцева влада отримує від держави по 40 тис. злотих
на кожного з них [11].
На завершення варто назвати ще один тип міграційної
політики, а вірніше – важливої її складової, що потребує
врахування етнічної належності мігрантів. Це політика інтеграції,
від успіху якої залежить чи буде міграція джерелом розвитку та
добробуту, чи стане причиною соціальної та міжетнічної напруги
та конфліктів. Згідно з даними ООН, яка періодично здійснює
анкетування урядів щодо їхньої міграційної політики, 91%
розвинених держав розробили і впроваджують цілеспрямовану
політику інтеграції мігрантів. Вона розглядається як двосторонній
процес, як взаємне погодження, тобто передбачає не лише
адаптацію мігрантів до життя в країні, що приймає, а й пристосування приймаючого суспільства до зростаючого етнокультурного розмаїття. До принципів політики інтеграції, як це визначено
в документах ЄС, належать такі: імміграція передбачає повагу до
базових цінностей ЄС; працевлаштування є ключовою умовою
інтеграції і вирішальним фактором забезпечення участі іммігрантів у суспільстві, їхнього внеску в суспільство і очевидності цього
внеску для інших його членів; базові знання мови, історії,
структури суспільства перебування необхідні для інтеграції
іммігрантів, а створення умов для того, щоб вони набули ці
знання, вкрай важливе для успішної інтеграції; освіта є
вирішальною для підготовки іммігрантів, передовсім їх нащадків,
до більш активної ролі в суспільстві; доступ іммігрантів до
суспільних інституцій та послуг нарівні з місцевими жителями є
суттєвим базисом інтеграції; взаємодія між іммігрантами та
громадянами є фундаментальним механізмом інтеграції; різноманітність культур та релігій гарантована Хартією фундаментальних прав і має забезпечуватися, якщо це не суперечить іншим
правам чи національному законодавству; участь самих іммігрантів
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у демократичному процесі та у формуванні інтеграційних політик,
особливо на місцевому рівні, сприяє інтеграції; включення питань
інтеграції в галузеві політики на всіх рівнях – важлива складова
формування та реалізації політики інтеграції [12].
Підбиваючи підсумок варто наголосити, що явище міжнародної міграції зумовлене іншими, ніж етнічність, причинами і
від етнічної належності людей, як правило, не залежить. Виразно
етнічні ознаки міграційних процесів виникають лише під впливом
зовнішніх чинників, тобто держави та міждержавних відносин, а
етнічно забарвлена міграційна політика спричиняє здебільшого
вимушені міграції. Це або насильницькі, каральні міграції, коли
держава силою переміщує людей, або добровільно-примусові, які є
результатом цілеспрямованого адміністративного тиску на певні
групи населення. У зв’язку з цим врахування етнічної належності
мігрантів у міграційній політиці є скоріше винятком, ніж
правилом. Причому треба визнати, що навіть тоді, коли держави
декларували залежність міграційної політики від етнічної
належності мігрантів, насправді вирішальними були економічні
або геополітичні інтереси.
Еволюція міграційної політики окремих держав, які певний
час керувалися міркуваннями національної належності мігрантів
для допуску їх на свою територію, демонструє поступову відмову
від такого підходу і переходу до селекції прибулих за професійнокваліфікаційними характеристиками. Етнічний аспект міграційної
політики в сучасному світі виявляється головним чином у політиці
інтеграції мігрантів, яка теоретично не залежить від етнічної
належності прибулих, проте має враховувати їхні етнокультурні
особливості.
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ПРОБЛЕМИ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
В КОНТЕКСТІ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ
Охарактеризовано особливості сучасної етнополітичної
ситуації в Україні. Показано, що основним чинником, який зумовив
сучасну поширеність російської мови в Україні стали міжреспубліканські міграції в колишньому СРСР та відсутність у
значної частини переселенців дієвих стимулів до вивчення української мови. Між часткою російськомовних і часткою народжених у
Російській Федерації існує тісний зв’язок (коефіцієнт кореляції
становить 0,933). Крім того, багаторічне перебування частин
території України в складі різних країн зумовило також наявність
інших мовних груп серед населення відповідних регіонів.
Проведено оцінку чисельності іноземців в Україні. На основі
аналізу даних державної статистики, а також результатів двох
вибіркових опитувань (опитування іноземців в Україні, здійсненого
під егідою МОМ, та опитування студентів київських ЗВО щодо їх
ставлення до іноземців, здійсненого Інститутом демографії та
соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, оцінено
ступінь інтеграції іммігрантів у суспільство. Визначено напрями
удосконалення державної політики у сфері імміграції та
інтеграції іммігрантів.
Ключові слова: імміграція, міжреспубліканські міграції в
колишньому СРСР, етнополітичний розвиток, коефіцієнт кореляції, мовні групи.
Poznyak O. Problems of Immigration Policy in the Context of
Ethnopolitical Development. The peculiarities of the current
ethnopolitical situation in Ukraine are characterized. It is shown that
the main factors that led to the current prevalence of the Russian
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language in Ukraine have become inter-republican migration in the
former USSR and the lack of effective incentives to learn Ukrainian in a
large proportion of migrants. There is a close relationship (the
correlation coefficient is 0.933) between the share of Russian-speaking
population and the share of population born in Russian Federation. In
addition, the long-term presence of parts of the territory of Ukraine in
different countries also led to the presence of other language groups
among the population of the respective regions.
The number of foreigners in Ukraine is estimated. Based on the
analysis of national statistics, as well as the results of two sampling
surveys (IOM-sponsored survey of foreigners in Ukraine and a survey
of students of Kiev universities about their attitude to foreigners,
conducted by Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of
the NAS of Ukraine) the degree of integration of immigrants into
society is assessed. The directions of improvement of the state policy in
the sphere of immigration and integration of immigrants are defined.
Key words: Immigration, inter-republican migration in the former
USSR, Ethnopolitical Development, correlation coefficient, language
groups.
Ключова доповідь на Всеукраїнській науковій конференції
«Етнополітика в Україні: дискурс і реалії»
21 листопада 2019 року
Особливості етнополітичної ситуації в Україні багато в чому є
наслідком багаторічних міграційних процесів. Входження сучасної
території країни до складу різних держав сприяло, зокрема,
посиленню неоднорідності населення. Наслідком такої ситуації
стало розселення на українських землях представників основних
етносів відповідних держав. Особливо інтенсивно протягом
останніх 3,5 століть на території Центральної, Східної та
Південної (а з 1940-х років – і Західної) України розселялися
етнічні росіяни та представники інших народів сучасної Росії.
Як показує аналіз динаміки етномовної ситуації, основним
чинником, що зумовив сучасну поширеність російської мови в
Україні, стали міжреспубліканські міграції в колишньому СРСР і
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відсутність у значної частини переселенців дієвих стимулів до
вивчення української мови. Так, коефіцієнт кореляції між часткою
осіб, які вважають рідною російську мову, і питомою вагою
народжених у Російській Федерації в загальній кількості населення
по регіонах країни згідно з даними Першого Всеукраїнського
перепису населення 2001 р. становив 0,933, коефіцієнт детермінації – 0,870. Тобто міжрегіональні відмінності поширення російської мови на 87,0% зумовлені територіальною диференціацією
частки народжених в Росії (Мал. 1). Власне, політика перерозподілу населення в колишньому СРСР була спрямована на
формування у складі населення національних республік контингентів осіб, неінтегрованих у приймаюче суспільство, як механізму
інтеграції корінного населення у т.з. «радянський народ».
Малюнок 1.
Взаємозв’язок між поширенням російської мови та
розселенням вихідців з Російської Федерації в Україні, 2001 р.

Джерело: дані перепису населення 2001 р.
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Залучення України до світових міграційних процесів після
розпаду СРСР зумовило нові виклики для етнополітичного
розвитку країни. Географія міграцій до України розширилася, і в
майбутньому наша країна все більше буде зацікавлена в імміграції
як засобу пом’якшення демографічних проблем. Серед іноземців є
як вихідці із колишніх республік СРСР, так і представники т.з.
«нетрадиційних меншин» – вихідців з азіатських і африканських
країн. Окремі представники цих груп меншин прибували в Україну
ще в радянський період, але більш помітна їх міграція розпочалася
після здобуття незалежності.
Згідно з Законом України «Про імміграцію» іммігрант – це
іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на
імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання, або,
перебуваючи в Україні на законних підставах, отримав дозвіл на
імміграцію і залишився в Україні на постійне проживання [1].
Формуючи імміграційну політику, цей термін слід розглядати в
більш широкому розумінні: як увесь контингент іноземців та осіб
без громадянства в Україні. Цей контингент складається з окремих
субконтингентів, які обліковуються різними формами статистичної звітності Державної міграційної служби та Державної служби
зайнятості. При цьому частина осіб, які мають дозвіл на
працевлаштування і фіксуються ДСЗ, одночасно можуть мати
дозвіл на тимчасове проживання і, відповідно, потрапляти до
статистики ДМС України. Решта субконтингентів не перетинається між собою. Оцінка кількості іммігрантів ускладнюється
тим фактом, що найчисельніший із субконтингентів – осіб, які
мають дозвіл на постійне проживання (тобто іммігрантів у
вузькому, прийнятому у Законодавстві визначенні), частково
формують індивіди, які фактично в Україні не проживають;
отримання ними відповідного дозволу було зумовлене бажанням
безперешкодно переселитися в Україну після виходу на пенсію або
іншими причинами. З іншого боку, облік мігрантів без урегульованого статусу (за термінологією звітності ДМС України –
«нелегальних мігрантів») зі зрозумілих причин є неповним.
Співвідношення між окремими категоріями іноземців, виявленими
різними джерелами інформації, схематично зображено на Мал. 2.
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Малюнок 2.
Склад контингенту іммігрантів
(у широкому розумінні терміна)

Примітка. Широка лінія окреслює реальний контингент
іммігрантів (у широкому розумінні, прийнятому у дослідженні)
Джерело: авторська розробка

Проблеми оцінки чисельності іммігрантів передусім пов’язані
з тривалою відсутністю переписів населення в Україні. Перший
Всеукраїнський перепис населення планувався на початок 1999 р.
(тобто через 10 років після останнього перепису колишнього
СРСР). Однак через проблеми з фінансуванням був проведений
лише в кінці 2001 р. Наступний Всеукраїнський перепис населення
спочатку передбачалося провести у 2011 р., однак він спершу був
перенесений на 2012 р., згодом – на 2013 р., потім – на 2016 р.,
нині його проведення відкладено на 2020 р.
Згідно з Законом України «Про Всеукраїнський перепис
населення» [2] перепис населення визначається як періодичне
суцільне державне статистичне спостереження, що включає в себе
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збирання демографічних і соціально-економічних даних, які на
встановлену дату характеризують чисельність та склад населення
країни, а також оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів. Зокрема, перепис є єдиним джерелом
інформації, що дає можливість отримати відомості про розподіл
населення за громадянством та за країною народження, тобто
виявити обсяг імміграції за різними критеріями. Саме на дані
перепису населення спираються оцінки Світового банку щодо
чисельності іммігрантів. Світовий банк розглядає як критерій
іммігранта факт народження за межами країни, за цими даними за
станом на 2013 р. Україна посідала 12-те місце в світі, поступаючись лише Сполученим Штатам Америки, Саудівській Аравії,
Німеччині, Росії, Об’єднаним Арабським Еміратам, Великобританії, Франції, Канаді, Іспанії, Австралії та Італії [3]. В умовах
України, як і інших країн колишнього СРСР, такий підхід
призводить до спотворення реальних обсягів імміграції – левову
частку іммігрантів згідно з цим критерієм становлять особи, які
переїхали в період існування СРСР (з однієї союзної республіки в
іншу) і на момент міграції фактично були внутрішніми, а не
міжнародними мігрантами.
За оцінками, чисельність іноземців в Україні перебуває в
межах 270 – 400 тис. осіб [4]. У 1990 – 2010 рр. в Україні було
проведено низку досліджень становища іммігрантів [5; 6; 7].
Зокрема, відділом (з 2016 р. – сектор) міграційних досліджень
ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України чотири рази – у 2005, 2009,
2011 та 2018 рр. – були проведені опитування студентів – громадян України з питань міжнаціональних відносин у студентському
середовищі та ставлення респондентів до іноземців. У 2005, 2009
та 2018 рр. опитування було проведене у м. Києві, у 2011 р. – в
шести містах різних регіонів України. В квітні 2010 р. фахівцями
зазначеного відділу було проведено опитування студентівіноземців, які навчаються у ЗВО м. Києва щодо міжнаціональних
відносин в Україні і, зокрема, у студентському середовищі [8]. Ці
опитування показують, що ставлення українських студентів до
різних народів на порядок краще, ніж в середньому серед
дорослого населення України [4].
369

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 3-4 (99-100)

У 2013 – 2014 рр. у рамках проекту «Посилення управління
міграційними процесами та співпраці з питань реадмісії в Східній
Європі (MIGRECO)», що реалізується МОМ за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС), було проведено дослідження з
питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації
різних категорій мігрантів [9]. У рамках дослідження здійснено
опитування іноземців, які проживають в Україні, загалом опитано
300 осіб у шести містах згідно з визначеними квотами за статтю і
категоріями респондентів. Крім того, проведені глибинні інтерв’ю
з експертами – державними службовцями, слідчими МВС України,
лідерами громад мігрантів. У ході дослідження було розроблено
дев’ять індикаторів оцінки ефективності державної політики у
сфері інтеграції іммігрантів, які можуть бути оцінені, виходячи зі
сучасної (на той момент) міграційної статистики та результатів
проведеного опитування іноземців [9]:
1. У сфері доступу отримання громадянства для іммігрантів та біженців
1.1.Відношення кількості скасованих дозволів на постійне
проживання у зв’язку з набуттям громадянства України до
кількості виданих посвідок на постійне проживання. Показує
відношення темпів набуття громадянства іноземцями до темпів
поповнення контингенту осіб, які претендують на отримання
громадянства. Тобто високе значення показника відображатиме
поступове скорочення чисельності осіб, які бажають, але ще не
отримали громадянство, і навпаки.
1.2. Відношення кількості біженців, які отримали громадянство України, до кількості осіб, які отримали статус біженця.
Аналог попереднього показника, застосований до контингенту
біженців.
2. У сфері працевлаштування
2.1.Кількість найманих працівників у розрахунку на одного
самозайнятого серед іноземців. Показує ступінь залучення
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іноземців до великих (зазвичай інтернаціональних) трудових
колективів, де інтеграція цих осіб здійснюється швидше.
2.2. Частка осіб, зайнятих у видах діяльності, у яких заробітна
плата є вищою від середньої по економіці, в загальній кількості
зайнятих іноземців. Є побічним індикатором матеріального стану
іноземців.
3. У сфері доступу до освіти
3.1.Відношення кількості іноземців/біженців, які отримали
диплом, що підтверджує знання мови, до кількості іноземців/
біженців, які пройшли курси. Характеризує якість курсів та
успішність навчання.
3.2. Частка осіб, які вільно володіють українською мовою, у
загальній кількості дорослих іноземців. Є важливим показником
інтеграції та перспектив натуралізації іноземців (відображає рівень
виконання однієї з умов натуралізації).
3.3. Частка осіб, які вільно володіють українською або
російською мовою, у загальній кількості дорослих іноземців.
Характеризує можливості спілкування іноземців з місцевим
населенням.
4. У сфері доступу до медичного обслуговування
4.1. Частка осіб, які мають медичне страхування. Побічно
характеризує доступність медичних послуг.
5. У сфері доступу до житла
5.1. Співвідношення власників нерухомості до невласників
нерухомості. Показує забезпеченість іноземців житлом.
З дев’яти розроблених показників лише два досягали прийнятних значень. Це інтенсивність набуття громадянства України
біженцями (один з двох визначених показників ефективності
державної політики у сфері доступу до громадянства) та рівень
проходження мовних курсів (один з трьох показників доступу до
освіти) [9].
На жаль, у сучасних умовах може бути розрахований тільки
один з цих показників (індикатор 1.1), оскільки ДМС України
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більше не надає відомостей про кількість біженців, які отримали
громадянство України (які необхідні для розрахунку індикатора 1.2), а індикатори, що характеризують ситуацію у сфері
працевлаштування, доступу до освіти, житла та медичного
обслуговування, визначалися авторами згаданого дослідження на
основі результатів здійсненого опитування іноземців. Згідно з
розрахунками на базі даних ДМС України у 2017 р. показник
відношення кількості скасованих дозволів на постійне проживання
у зв’язку з набуттям громадянства України до кількості виданих
посвідок на постійне проживання становив 7,8% проти 18,3% у
2011 р. Тобто, і так будучи невисоким, значення індикатора навіть
зменшилося більш, ніж удвічі.
Виходячи з наявної статистичної бази, пропонується використовувати ще один показник, який теж характеризує інтенсивність набуття громадянства – відношення кількості осіб, які
отримали громадянство України протягом року, до кількості осіб,
які мали дозвіл на імміграцію на початок року. У 2017 р. цей
індикатор набув значення 8,6%, що також є дуже низьким рівнем.
Отже, інтенсивність набуття громадянства України іноземцями є
низькою. Враховуючи дані згаданого дослідження 2013 – 2014 рр.
(опитування іноземців, лідерів громад мігрантів, державних
службовців та слідчих МВС України), загальний рівень інтеграції
іммігрантів в Україні слід визнати низьким. Однак певний
оптимізм щодо перспектив поліпшення ситуації у цій сфері вселяє
наявність високого рівня толерантності щодо іноземців, принаймні
серед студентської молоді України, що було виявлено в ході
опитувань студентів київських ЗВО [4].
Регулювання імміграції та інтеграція іммігрантів є саме тією
сферою, де стикаються між собою міграційна політика та етнополітика. На сьогодні основними напрямами державної політики
інтеграції іноземців слід визнати такі:
1. Підвищення обізнаності громадськості з правами іммігрантів, зокрема біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.
2. Інформаційна кампанія щодо підвищення толерантності в
суспільстві.
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3. Розширення можливостей іммігрантів щодо вивчення
української мови.
4. Налагодження співпраці державних органів з іммігрантськими діаспорами.
5. Закріплення іноземних студентів в Україні.
6. Легалізація мігрантів з неурегульованим статусом.
7. Покращення інформаційного забезпечення аналізу
імміграції в Україну.
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Денис Красівський

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ЗАГРОЗА
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ЧИ ПЕРСПЕКТИВА
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
У статті розглянуто світові тенденції міграційних процесів
в умовах сучасної глобалізації. Досліджено польський досвід
трудової міграції. Визначено, що євроінтеграція і відтік трудових
ресурсів – процеси взаємопов’язані для країн, що розвиваються.
Проаналізовані загрози та перспективи подальшого економічного
розвитку України за незмінності вітчизняних міграційних процесів. Охарактеризовано основні проблеми інтелектуальної міграції
в Україні.
Ключові слова: міграційні процеси, інтелектуальна міграція,
національна безпека, глобалізація.
Denis Krasiwski. Migration processes in Ukraine: threats to
national security or the prospects of regional development. The article
deals with the global tendencies of migration processes in the
conditions of modern globalization. The Polish experience of labor
migration is explored. It has been determined that European integration and outflow of labor resources are processes interconnected for
developing countries. The threats and prospects of further economic
development of Ukraine with the invariability of domestic migration
processes are analyzed. The main problems of intellectual migration in
Ukraine are described.
Key words: migration processes, intellectual migration, national
security, globalization.
Постановка проблеми. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в
умовах глобалізації міжнародна трудова міграція робочої сили
Красівський Денис Орестович – кандидат наук з державного
управління, провідний науковий співробітник Інституту підготовки кадрів
Державної служби зайнятості.
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перетворилася на один із ключових чинників розвитку як світового
господарства в цілому, так національних ринків праці зокрема.
Україна також активно інтегрується до світових міграційних
процесів. На сьогодні вона бере активну участь у міжнародному
обміні трудовими ресурсами як імпортер та експортер робочої
сили. Зокрема, в 1998 р. відомий польський політолог-антиглобаліст Зігмунт Бауман (Zygmunt Bauman), писав: «Після закінчення війни за території найміцнішим та найбажанішим фактором
розшарування в світі стала мобільність: це та субстанція, з якої
щодня будуються і перебудовуються нові, глобальні, соціальні,
політичні, економічні та культурні ієрархії» [1]. Суть сучасної
глобалізації, на його думку, полягає в небаченому досі
прискоренні процесів територіальної мобільності індивідів, капіталів та інформації, а глобальний світ ділиться на тих, кому
доступна така мобільність, і тих, кому вона недоступна.
Також у сучасному науковому середовищі все більше
поширюється думка про те, що кожна держава та суспільство
відчувають етнічні виклики та загрози в зв’язку з процесами
глобалізації та міграції. Вияв таких викликів та загроз проглядаються в збільшенні етнічної конкуренції, спроб етнічного
домінування, проявах міжетнічної боротьби, появі ультраправого
націоналізму тощо. Такого роду процеси відбуваються не тільки в
глобальному масштабі, хоча саме глобальний масштаб є найбільш
помітним для світового суспільства. З різноманітних проявів
складаються стійкі етнополітичні тенденції, які здійснюються в
межах національних держав, окремих регіонів та локальних
поселень.
З огляду на це у сучасному світі проблеми міграції дедалі
частіше розглядаються як загрози національній безпеці держави,
оскільки набувають глобального характеру і мають серйозні
наслідки для приймаючих країн, а отже, зазначена проблема має
бути розглянута на теоретичному та практичному рівнях.
Виклад основного матеріалу. В останні два десятиріччя нової
якості набувають два найважливіші регулятори міграційної
поведінки: середовище і соціальні норми, які визначають основну
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причину міграції – суперечність між рівнем розвитку особистості,
її потребами і умовою їх задоволення.
Серед спонукальних причин міграції все більше переважають
не тільки зовнішні стосовно до мігранта чинники (наприклад,
глобальна нестача робочих місць), а й внутрішні – прагнення до
реалізації за допомогою еміграції потреб у розвитку особистості.
Важливу групу причин еміграції утворюють мотиви політичного характеру. Потік біженців з цих мотивів (часто з метою
отримання в приймаючій країні статусу політичних іммігрантів) у
сучасному світі дуже значний.
Важливим чинником посилення трудової еміграції є істотні
відмінності в оплаті однорідного населення за кількістю і якістю
праці в різних країнах. Відмінності в заробітках з урахуванням
фактично сформованих курсів валют інколи становлять 10-15 разів
(більш точні оцінки ускладнені в зв’язку з диференціацією
вартості життя) і максимальних значень досягають у фахівців
високої кваліфікації.
Психологічні чинники, пов’язані з нестабільністю загальноекономічної ситуації в цілому, і в царині зайнятості зокрема,
значно посилюють схильність до еміграції.
Проблема впливу міграційних процесів на соціальне, економічне і політичне життя країни є неоднозначною: залежно від
цілей і причин міграція може мати як позитивні, так і негативні
наслідки для країни, що приймає.
З одного боку, міграція за несприятливої демографічної
ситуації в країні може компенсувати дефіцит трудових ресурсів,
забезпечивши тим самим економічне зростання, а також заповнити
склад працездатної частини населення в умовах триваючого його
старіння.
З іншого боку, в сучасному світі міграція населення набула
стихійного характеру, і проблем, пов’язаних з міграційними
потоками, перебувають у центрі уваги керівників багатьох країн і
всього світового співтовариства в цілому. У політичній сфері
нелегальна міграція може виступати як пряма загроза безпеці
країни, її геополітичним інтересам і міжнародному авторитету. В
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економічній сфері міграція може сприяти розширенню масштабів
тіньової економіки, загостренню ситуації на ринку праці і
витісненню з нього працівників з-поміж місцевих жителів
Міграція в Україні є важливим чинником впливу не лише на
соціально-економічний розвиток, а й на міжнародні відносини,
виступає вагомою складовою частиною євроінтеграції. Стимулюючим фактором на цьому шляху є подолання успадкованої ще з
радянських часів монополії держави на проведення зовнішньоекономічної діяльності і, як наслідок, розширення застосування
механізмів ринкової економіки в державному будівництві.
За роки державної незалежності України характер, склад та
спрямованість зовнішніх і внутрішніх трудових міграційних
потоків набули серйозних змін. Незмінною впродовж останніх
десятиліть є лише тенденція зростання обсягів трудової міграції з
України, яка на сучасному етапі почала набувати загрозливого
масштабу. Згідно з дослідженням, проведеним Центром економічної стратегії, станом на 2018 р. близько 16% українців
працездатного віку працювали за кордоном – це 4 мільйони громадян [2]. Сприяють зростанню масштабів трудової міграції з
України, в першу чергу, зміни в соціально-економічних відносинах, економічні кризи й, як наслідок, падіння життєвого рівня
населення. Перспективи набуття Україною членства в ЄС також
сприятимуть подальшому розвитку трудової міграції українців.
Зважаючи на те, що суб’єктами трудової міграції є переважно
люди з високою працездатністю, цей процес має значний вплив на
розвиток трудового потенціалу як країни в цілому, так і окремих її
регіонів. Відповідно, така тенденція породжує численні світоглядні, мовно-культурні, психологічні, політико-правові і, перш за
все, соціально-економічні проблеми.
Міграційні процеси сьогодні дійсно глобальне явище, а сама
глобальна міграція стає все більш значущим чинником світових
політики і економіки. Таким чином, як перед науковим співтовариством, так і перед практиками та політиками постає
необхідність вивчення глобальної транскордонної міграції, її
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впливу на розвиток і трансформацію національної держави в
умовах глобалізації.
Аналіз міграційних потоків як фактора впливу на національну
державу американський дослідник Роджер Брубейкер (Rogers
Brubaker) пропонує проводити на двох рівнях. Слід розділяти
національну державу як теоретичний ідеальний конструкт і як
реальну територіальну одиницю, яка об’єднує населення, політичну, економічну та інші системи життєдіяльності суспільства [3].
У зв’язку з вищезазначеним питання впливу міжнародної
трудової міграції на національний ринок праці в Україні
залишається актуальним, постійно зростає його теоретичне й
практичне значення. Дослідження цього процесу дасть змогу
виробити рекомендації для формування міграційної, соціальної та
економічної політики, яка сприятиме максимальному поєднанню
трудової міграції з цілями сталого економічного розвитку України.
На сучасному етапі міграційні процеси привертають дедалі
більшу увагу вчених в усіх провідних країнах світу. Особливе
місце посідає саме інтелектуальна міграція. Людина, людський
фактор, особливо її інтелект, освітній потенціал став справжнім
капіталом. Саме міграція формує основну частину цього капіталу.
Міграція стає все більш диференційованою за освітніми,
кваліфікаційними та професійними характеристиками, постійно
втягуючи нові й нові категорії та групи осіб у круговерть обміну
кадрами.
З неофіційних джерел, за кордоном у різних сферах працевлаштовані близько 7 млн українців. За даними Державної служби
статистики України ця цифра значно менша – щороку за кордоном
працюють від 1 до 4 млн наших співвітчизників. Міжнародна
організація з міграції оцінює кількість трудових мігрантів з
України у 2,5 млн осіб. При цьому варто констатувати, що наявна
система статистичного обліку не в змозі в повному обсязі
відтворити реальні масштаби трудової міграції за кордон [4].
У сучасних умовах розвитку міжнародних економічних
відносин міграційні процеси мають тенденцію до розширення.
Однак в Україні сьогодні трудова міграція не тільки зменшує
пропозицію робочої сили на вітчизняному ринку праці, а й знижує
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її якість. Саме тому така міграція становить особливу загрозу
соціально-економічному розвитку країни та сталому розвитку
суспільства. Власне, як тільки Україна визначилася з європейським вектором розвитку, відразу стало очевидним, що головним
економічним ризиком для країни буде відтік економічно активного
населення. Земля, корисні копалини і навіть нехай застарілі
інфраструктурні об’єкти без трудових ресурсів втрачають свій
економічний потенціал.
Зовнішня трудова міграція зазвичай проявляється через
глибокі соціально-економічні, політичні та фінансові кризові
явища, що призводять до дисбалансу в науковій та освітній
сферах, породжують нові виклики й загрози національній освітньо-науковій галузі, які позначаються на рівні технічного й
технологічного розвитку України.
Вивчення досвіду сусідніх з Україною країн свідчить про те,
що євроінтеграція і відтік трудових ресурсів – процеси пов’язані.
Польща вступила в ЄС у 2004 році. Як наслідок – для поляків були
відкриті ринки праці Великобританії, Ірландії і Швеції, а в
2006 році – Фінляндії, Іспанії, Італії, Португалії і Греції. Пізніше
до них приєдналися Нідерланди, Бельгія, Франція і Данія. В 2011
році поляків на свої ринки праці вільно допустили Німеччина й
Австрія.
У 2004 році з Польщі виїжджали на постійні або сезонні
роботи близько 0,5 млн трудових мігрантів, однак до 2014 року в
цілому країну покинули близько 2,4 млн осіб, тобто приблизно 67% від загальної кількість населення, або близько 12-15%
економічно активного населення. Однак у Польщі мала місце одна
важлива обставина, яка пом’якшила «міграційний удар» її
економіці: на момент вступу в ЄС офіційне безробіття в цій країні
сягало близько 19% [5], а серед молоді її рівень доходив до
40% [6]. Тому для польського уряду відтік робочої сили став
своєрідним ситуативним порятунком від безробіття. Натомість
вони отримали грошовий потік від заробітчан у формі переказів.
Інтенсивно зростали грошові перекази відразу після відкриття
ринків праці ЄС: у 2004 – 2007 рр. середньорічний приріст обсягів
грошових переказів становив понад 30%. Пізніше перекази стали
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не настільки значущим фінансовим потоком для Польщі і
відійшли на третє місце після іноземних інвестицій і субсидій ЄС.
У 2014 – 2015 рр. міграційна криза закінчилася і з’явилася
тенденцією повернення трудових мігрантів [6].
Процес відтоку трудових ресурсів пережили майже всі нові
члени ЄС, причому в частині цих країн процес трудової міграції
ще не завершений. У Болгарії 15,3% жителів проживає за
кордоном, в Естонії – 13%, у Румунії – 12,8%, в Латвії – 12%, в
Угорщині – 5,3%. Таким чином, непрямі фактори показують, що
всі без винятку нові країни-члени ЄС переживають процес відтоку
робочої сили.
Також за перше десятиліття XXI ст. обсяг грошових переказів,
здійснених мігрантами, виріс більш ніж у 3 рази (з 132 млрд дол.
США в 2000 р до 440 у 2010 р). Крім того, бюджет багатьох країн
сьогодні багато в чому наповнюється завдяки грошовим переказам, відправленим трудовими мігрантами (у 2012 р обсяг переказів
емігрантів з Таджикистану на батьківщину дорівнював 47% ВВП.
Ліберії – 31, Киргизії – 29, Лесото – 26, Молдови – 23% [7].
В Україні ситуація дещо інша. Наша офіційна статистика
говорить про те, що в країні економічно активного населення
віком 16–59 років у І кварталі 2018 року налічувалося 17,7 млн
чоловік [8] (разом з безробітними, яких, за даними Державної
служби зайнятості України, налічувалися 1,7 млн осіб.). Але
17,7 млн – це всього 69% від населення в цьому віковому діапазоні (25 641 322 осіб). Отже, неврахованими є ще 7,9 млн осіб.
За підрахунками Інституту економіки та прогнозування відтік
такої робочої сили вже зараз обертається для української
економіки втратою близько 40 млрд грн на рік [9].
Разом з тим, за даними Національного банку, станом на
березень 2019 року тільки за минулий рік грошові перекази в
Україну від трудових мігрантів становили приблизно 9,3 млрд
доларів [10].
Ця сума більш ніж у п’ять разів перевищує прямі іноземні
інвестиції того ж року, які Нацбанк оцінив у 1,8 млрд доларів.
Однак такий ефект є короткостроковим і в стратегічному плані
несе загрози самому існуванню держави. Зокрема, виділяючи
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негативні фактори, які вплинуть на державу в найближчому
майбутньому, можна їх згрупувати таким чином:
По-перше, країни, в яких відбувається масова неконтрольована міграція, втрачають частину трудових ресурсів у найбільш
працездатному віці, що веде до поступового старіння нації.
Зокрема, один працюючий українець створює в Україні за рік
приблизно 8 000 дол. США ВВП. Якщо він іммігрує, то втрати
України будуть, відповідно – 8 000 дол. США на рік. Як зазначає
український професор О. Савченко, якщо за рік іммігрують
приблизно 300 000 українців, тоді поточні втрати ВВП становитимуть 2,4 млрд дол. США на рік, що становить понад 2% ВВП
країни [11]. Однак, якщо припусти, що на інші економіки
працюють близько 7 млн українців, то номінальні втрати
української економіки сягають близько 18 млрд дол. США на рік.
По-друге, країни-донори втрачають кошти, пов’язані із
загальноосвітньою і професійною підготовкою емігрантів. За
даними Держстату, в 2015 – 2017 роках з України виїхали
1,303 млн працівників. Найбільша група трудових мігрантів –
понад чверть – люди віком 40–49 років. Більше третини з тих, хто
вирішив працювати за кордоном – це люди з професійнотехнічною освітою. Якщо цю цифру зіставити з кількістю
випускників профтехзакладів, вона фактично збігається з
кількістю працівників, які виїхали на заробітки за кордон. Тобто
вітчизняна професійна технічна освіта практично повністю працює
на експорт робочої сили. Це стосується значною мірою і повної
загальної середньої освіти. Так, згідно з даними Міністерства
освіти і науки, в середньому в Україні на одного учня витрачається
15 тис. грн на рік, тобто 165 тис. грн за повний цикл загальної
середньої освіти [12].
По-третє, відтік кваліфікованих кадрів, виїзд учених і фахівців
призводять до загального зниження науково-технічного, загальноосвітнього і культурного потенціалу країни. Відбувається «відплив
умів», або інтелектуальний дефолт нації. Так, у 2016/2017 навчальному році в іноземних університетах здобували освіту 72 тис.
українців. Серед найбільш популярних для навчання країн –
Польща, Німеччина, Росія, Канада, Італія, Чехія, США, Іспанія,
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Австрія, Франція та Угорщина. Інші країни, де навчаються менше
1% студентів-українців, – Швейцарія, Туреччина, Словаччина,
Греція, Литва, Білорусь, Латвія, Бельгія, Фінляндія, Молдова,
Естонія, Австрія, Нідерланди, Швеція, Грузія, Словенія, Азербайджан, Хорватія, Ірландія, Сербія [12].
З 2010 р. до 2017 р. кількість українських студентів за
кордоном збільшилася удвічі – з 28 тис. до майже 60 тис. осіб.
Частка українців серед іноземних студентів Польщі у 2017 р.
становила 53%. Вважаємо, що запроваджена у 2017 р. лібералізації
візового режиму з ЄС тільки посилить цю тенденцію, яка
безпосередньо впливає на загальний рівень професійності та
загрожує системною кризою компетентностей. Зокрема, 28,5%
українців вважають, що знизився професійний рівень медпрацівників. А в 2017 р. деякі країни Близького Сходу вже перестали
визнавати дипломи, видані українськими медичними ВНЗ.
Загалом, від’ємне сальдо вчителів (9%) випереджає показник
викладачів вищих навчальних закладів (5,5%) [13].
За підрахунками Київського міжнародного інституту соціології, середній вік осіб, які планують виїхати для працевлаштування за кордон, – 34,8 років; середній вік тих, хто вагається, –
36,6 років; категорично відмовляються залишити Україну –
54,8 років, з яких молодь віком від 18 до 30 років становить лише 9%* .
Тенденції інтелектуальної міграції є стратегічною загрозою
для національної безпеки України. Відповідно, неможливим стане
подальший інноваційний розвиток, наявності якого вимагають
сучасні світові ринки. Зменшення наукового потенціалу призводить до стагнації економіки, поглиблення кризових явищ у
соціально-економічній сфері українського суспільства. Варто
зауважити, що реалізація державної політики, навіть у контексті
збереження «статус-кво», становить загрозу каскадного руйну-

*

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом
соціології з 21 листопада по 15 грудня 2017 р. у 110 населених пунктах в усіх
областях України, крім Автономної Республіки Крим. У Донецькій та
Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях,
підконтрольних Україні.
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вання не лише кадрового потенціалу держави, а й національного
загалом. Деталізуючи це твердження, слід зазначити, що інтелектуальний дефолт загрожує в цілому соціально-економічному
розвитку держави як у короткостроковій перспективі, так і в
стратегічному сенсі.
По-четверте, змінюється національна структура населення,
погіршується демографічна ситуація в зв’язку з виїздом, насамперед, працездатного населення, молодих робітників і фахівців. Як
зазначає Державна служба статистики України, кількість наявного
населення в Україні, за оцінкою станом на 1 грудня 2018 р.,
становила 42177,6 тис. осіб. Упродовж січня – листопада 2018 р.
кількість населення зменшилася на 208,8 тис. осіб. Зокрема,
станом на 1 січня 2019 року в Україні зареєстровано 11,5 мільйона
пенсіонерів. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України [14].
Тобто, як вказано вище, 16,6 млн працюючих у державі українців
забезпечують виплати 11,5 млн. пенсіонерів. На чотирьох
працівників, таким чином, приходиться 3 пенсіонери. Якщо
корелювати ці цифри з кількістю тих, хто виїхав за кордон,
можемо констатувати наявність загрози старіння нації та
можливість втрати її здатності до самовідворення.
Висновки з дослідження. Вивчення досвіду сусідніх з
Україною країн говорить про те, що євроінтеграція і відтік
трудових ресурсів – процеси взаємопов’язані. Інколи, як у випадку
с Польщею, трудова еміграція на короткий термін дає позитивний
результат, рятує економіку від надмірного навантаження на
соціальні видатки, залучає своєрідні іноземні інвестиції. В
стратегічному сенсі відтік кадрового потенціалу таїть у собі
загрозу національній безпеці держави, національному ринку праці
зокрема та економіці загалом.
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УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ ДО ІТАЛІЇ
(1990 – 2010 рр.)
Стаття присвячена дослідженню етапів міграції та досвіду
інтеграції українців у Італії. Визначені закономірності розселення
української діаспори, гендерні та вікові особливості. Окреслено,
чим була зумовлена еміграція до Італії, виділено два етапи, які
відрізнялися як за часом перебування в країні, так і за гендерними
перевагами у складі емігрантів. Досліджено досвід об’єднання
українців за національною ознакою у різні співтовариства та їхня
роль у формуванні позитивного іміджу України за кордоном.
Також зазначено, як зміни в італійському законодавстві впливали
на збільшення кількості легальних іммігрантів та сприяли їх
інтеграції.
Ключові слова: українська еміграція, українська громада
Італії, діаспора, Італія
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patterns of settlement of the Ukrainian diaspora, gender and age
characteristics. Emigration to Italy was outlined by two stages? Which
were different in time which person spent in country and in terms of
gender preferences in the composition of emigrants. Also was explored
the experience of unification of Ukrainians on a national basis into
different communities and their role in forming a positive image of
Ukraine abroad. In article also noted that changes in Italian law have
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contributed to the increase in the number of legal immigrants and
facilitated their integration.
Key words: Ukrainian emigration, Ukrainian community of Italy,
diaspora, Italy.
Італія є провідною країною, яка входить до країн Великої
сімки, є однією з країн засновниць ЄС, одним зі засадничих
стовпів якого є вільний рух людей, товарів та капіталів. У цій
статті ми прагнемо розглянути стан української еміграції до Італії
та її особливості на різних етапах.
Питанню міграції українців на Апеннінський півострів присвячені численні праці як українських, так і зарубіжних авторів.
Зазначимо монографічне дослідження П. Гаврилишина [1], в якому
розглядається українська трудова еміграція в період 1991 – 2011 рр.
Гендерний аспект міграції до Італії вивчали О. Федюк [8] та
Ф. Віанелло [13]. Проблема цивільної дипломатії української громади в Італії ґрунтовно досліджена у статті Л. Дорош та С. Кобилецької [7], до порівняльного аналізу української та мароканської
громад вдається А. ді Бартоломео, Дж. Габріеллі, С. Строцца [6].
Якщо розглядати загально імміграцію до Італії, то найяскравішою її характеристикою є неоднорідність. З 1981 року кількість
іноземних резидентів зросла з трохи більше 200 000 до п’яти
мільйонів. Національний інститут статистики Італії станом на
1 червня 2019 р. дає цифру 5 255 503 [9], це збільшення пов’язане
як з новими іммігрантами, так і з народженням дітей іноземних
громадян у країні, оскільки вони реєструються відповідно до
національності батьків.
З огляду на таке стрімке зростання варто розглянути, яким
чином італійський уряд намагається ввести цих людей у законодавче поле. В кінці 90-х років минулого століття Законом ТуркоНаполітано (Закон №40/1998)[10] було утворено спеціальний
Комітет з питань інтеграційної політики іммігрантів, пізніше його
функції було уточнено законодавчим декретом (Decreto legislativo
286/1998) [5]. Ці два основні на той період документи визначають
такі базові моменти інтеграційного процесу:
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а) цілісність осіб та громад, які беруть участь у міграційному
процесі;
б) позитивна взаємодія та мирне співіснування між усіма
громадами.
Відповідно до цих завдань Комітет визначив три аспекти, які
необхідно враховувати для побудови адекватної щодо іммігрантів
системи в країні: обов’язкове акцентування уваги на соціальнодемографічні характеристики та походження іммігрантів, ефективне та повне залучення в навчання або роботу як ключові питання
соціальної мобільності, і, як завершальний етап, активна участь у
житті суспільства. Відповідно до цих урядових приписів пропонуємо розглянути українську громаду Італії.
В історичній ретроспективі, звертаючись до української громади в Італії, варто зазначити, що її ніколи не існувало з постійним
складом. Українці перебували тут здебільшого тимчасово, як
члени окремих, переважно релігійних організацій. Багатотисячні ж
припливи українців, спричинені Першою та Другою світовими
війнами, були короткочасними і завершувалися таким самим
масовим відтоком. Разом із тим українська діаспора Італії
вважається чи не найстарішою серед зарубіжних українських
спільнот.
У 1990-х роках Україна стала країною масової економічної
еміграції. Велика кількість українців починає виїжджати за кордон
переважно до Європи, зокрема і в Італію. Більшість мігрантів, яка
відправляється на Апенніни, походить зі Заходу країни, оскільки
західні області історично мали більше зв’язків та взаємодії зі
Західною Європою, порівняно зі східною частиною країни. Українська імміграція до Італії розпочалася лише в середині 1990-х, з
початку 2000 р. вона прогресивно та сильно зросла. Після
імміграційної амністії 2002 р. кількість офіційно зареєстрованих
українців в Італії стрімко зросла з 14 до 112 тис. осіб, що за
чисельністю підняло українську спільноту з 27-го на 4-те
місце [12]. Наприкінці 2006 року українців, які регулярно
проживають в Італії, налічувалось 195 тис. осіб і вони стали
третьою іммігрантською спільнотою, яка не є членом ЄС. Згідно з
387

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Випуск 3-4 (99-100)

останніми опублікованими даними, з огляду на міграційну кризу,
яка триває в Європі, українська громада дещо втратила свої
позиції. Зараз українці представляють п’яту за величиною
національну групу серед іноземних громадян Італії, після румунів,
албанців, марокканців та китайців [9].
Звертаючи увагу на соціально-демографічний аспект, особливістю української міграції є яскраво виражений гендерний
характер. Статистично 81,14% власників дозволу на проживання –
жінки, чоловіки становлять 18,85%, а неповнолітні – 6,95% [12].
Як для жінок, так і для чоловіків основною метою перебування в
країні є робота. Згідно з опитуванням, проведеним у 2003 році
західноукраїнським центром «Жіночі перспективи», типовий
українець-емігрант в Італії – це заміжня жінка віком від 36 до
45 років, висококваліфікована (36,7%), освічена (36,5% мають
університетський ступінь), переважним регіоном походження є
Західна Україна [13, p. 167].
Це спричинено тим, що в Італії збільшення зайнятості жінок,
яке розпочалося в 1970-х, у поєднанні зі старінням суспільства,
створило високий попит на платну допомогу в домашньому
господарстві, оскільки жінки не можуть сумістити оплачену
роботу на ринку праці та неоплачену роботу вдома, що змусило
італійські сім’ї покладати приватне благополуччя на наявність у
країні дешевої міграційної робочої сили [13, p. 163 ].
Виходячи з вищенаведеного, зазначимо, що у 1990-х роках
виникнення східноєвропейських міграційних потоків до Італії було
узгоджено з конкретним попитом на робочу силу. Жінки Східної
Європи, серед яких і українки, є ідеальними мігрантами для
допомоги у побуті. Останні 10 років спостерігається тенденція
щодо нової міграції українців, що складаються з молодших жінок,
середній вік яких коливається в межах 20 – 30 років. Вони мають,
як правило, нижчий рівень кваліфікації та освіти, ніж жінки
першої хвилі, часто не мають досвіду роботи у своїй країні [8,
p. 81]. Дослідники питання української жіночої трудової міграції
не надають цьому явищу національного характеру, а ставлять його
у більш широкий контекст «фемінізації імміграції», що харак388
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теризується зростаючою еміграцією жінок у всьому світі, які
шукають економічну незалежність, головним чином, працюючи в
секторі домашніх послуг та опіки. Багато з них змушені залишити
своїх дітей на батьківщині під опікою родичів [4].
Українські мігранти в основному зосереджені в п’яти
регіонах: 41 622 осіб в Ломбардії, 37 391 – мешкають у Кампанії,
27 501 – в Емілії-Романьї, 18 922 – у Лаціо та 15 179 – у Венето [9].
Залучення українського іммігранта, як визначили дослідники,
проходить в кілька етапів. Українським робітникам на Апеннінах
властива первинна та вторинна адаптація. До первинної належить
прибуття й облаштування іммігранта в середовищі родичів,
знайомих, друзів, ознайомлення з новою дійсністю, цінностями,
вивчення імміграційного досвіду попередників. Для вторинної
характерна соціальна рухливість іммігрантів, накопичення ними
певного інформаційного ресурсу, покращення свого становища та
тісна взаємодія з членами соціуму країни перебування, що в
кінцевому варіанті може призвести до інтеграції в нове
суспільство [6].
На першому етапі адаптації в українських заробітчан в
основному чітко розплановані прибуття, місце перебування,
робота і заробіток. На другому етапі ці орієнтири змінюються у
зв’язку з накопиченням імміграційного досвіду. На перший план
виходять права та їх забезпечення, легальний правовий статус,
гідна винагорода за працю [1, с. 98].
Українська дослідниця Н. Тиндик умовно виділяє два етапи
трудової міграції до Італії. Перший етап тривав упродовж 1991 –
1996 рр., характеризувався сезонним режимом праці і був
спричинений тим, що українці приїжджали до країни на два–три
місяці на тимчасові підробітки. Їх чисельність була незначною.
Територіально вітчизняні заробітчани на Апеннінах перебували в
північних та центральних провінціях. Здебільшого мігрували
чоловіки, рідше – жінки [3, с. 122].
Другий етап розпочався 1997 р. і триває дотепер. Він характеризується постійним режимом праці: українці наймаються на
роботу на тривалий період і їх чисельність значно зросла. У цей
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період у гендерній структурі українських мігрантів жінки
кількісно почали переважати над чоловіками.
Вибір українців на користь Італії продиктований специфікою
цієї країни. Як стверджує вчений Е. Рейнері, іммігранти перед
від’їздом із рідної країни свідомі того, що легко зможуть отримати
працю в Італії, навіть без належного дозволу [11, p. 24]. Італія
приваблює іммігрантів більше, ніж інші європейські країни,
завдяки величезній протяжності кордонів із країнами еміграції й
транзиту, а також значною часткою тіньової економіки. Першопочатково найкращим місцем для прибуття українців до Італії був
Неаполь. Дослідники пояснюють це тим, що його порт мав тривалі
комерційні відносини з портом Одеси, а також у зв’язку з більшою
поширеністю чорного ринку на Півдні Італії, що давало можливість залишатися в країні нелегально [13]. На сьогодні кращим
пунктом призначення є Ломбардія, адже Північ країни економічно
краще розвинена, що дає більше можливостей для роботи.
У монографії Гаврилишина знаходимо такі причини вибору
саме Італії:
1) відносна легкість виходу на ринок праці, вміння
справлятися з домашньою роботою;
2) наявність українського міграційного ланцюга в Італії
(італійці, знайомі, друзі та родичі, які допомагають у пошуку
роботи і таким чином впливають на вибір країни призначення);
3) діяльність в Україні організованих структур, які перевозять
нових мігрантів у країни призначення, особливо в Італію;
4) можливість матеріальної та моральної підтримки з боку
багатьох церковних установ Італії, які часто сприяють українським
іммігрантам [1, с. 98].
У 2007 році українські іммігранти вперше долучені до звіту
про мігрантів Міністерства внутрішніх справ. Цьому питанню
було присвячено окрему главу звіту [13], в якій виділені основні
особливості й зазначалося, що рівень зайнятості українців є одним
із найвищих (77,4%), а період інтеграції на ринку праці – одним із
найкоротших порівняно з іншими національностями. Також
йшлося про шлюби між чоловіками-італійцями та українськими
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жінками, що є досить поширеними, завдяки чому багато жінок
отримують італійське громадянство.
Якщо звертати увагу на гендерний поділ праці за секторами,
то чоловіки зайняті в основному в будівельному та аграрному
секторах, тоді як жінки зайняті в секторі домашнього господарства
та догляду за дітьми [8].
Участь української громади Італії у суспільному житті країни
відбувається через низку організацій, основну роль серед яких
відіграє Українська греко-католицька церква в Італії. Крім
особливого місця в суспільному житті країни, вона також відіграє
помітну роль у політичному і культурному житті трудових
мігрантів з України. До прикладу, у 2003 р. з ініціативи УГКЦ
відбувся Перший форум українців Італії. В ухваленій резолюції
містилося звернення до української громадськості та до Уряду
України щодо підписання міжурядової угоди між Україною та
Італією про захист прав українських трудових мігрантів,
регулювання митної справи, відкриття повноцінного консульства
та створення українських шкіл. Також було утворено Християнське товариство українців в Італії.
На цьому етапі варто врахувати діяльність Європейської
культурної асоціації «Майдан Італія-Україна», президентом якої є
італієць Фабіо Преведелло. Ця культурна асоціація, створення якої
збіглося в часі з початком протестів на Майдані, долучилася
згодом до справи забезпечення їжею та одягом протестувальників.
Президент Асоціації у 2015 році нагороджений орденом Президента України «За заслуги» 3-го ступеня. Асоціація об’єднує
небайдужих італійців та українців, які збирають гуманітарну
допомогу та медичне обладнання для тих, хто потребує його в
Україні (дитячі будинки, лікарні, цивільне населення). За сприяння
Посольства України в Римі та Генерального консульства в Мілані
організацією проводяться різні заходи як на підтримку України,
так і української діаспори в Італії [7, p. 30].
В Інтернеті та друкованих ЗМІ знаходимо багато інформації
про культурні заходи українців Італії. Слід зазначити особливу
роль такої інформації в згуртуванні українців за кордоном та
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розвіюванні пропагандистських міфів щодо подій в Україні, які
поширюються в іноземних ЗМІ. Культурні заходи відбуваються як
українською, так і італійською мовами. Друга використовується
для того, щоб бути ближче до тамтешньої громадськості.
Організації української діаспори в Італії досить активно присутні в
соціальних мережах, що дозволяє налагодити обмін інформацією,
ідеями, поглядами та досвідом інтегрування українців у італійську
спільноту. Єдність української спільноти Італії має свій вияв і у
формі протестних акції, які відбуваються на захист українського
нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого італійським судом до
24 років ув’язнення у його рідному місті Толентіно [2].
Підсумовуючи зазначимо, що українці становлять п’яту за
величиною національну групу серед іноземних громадян Італії і
другу європейську спільноту, після албанців. Італія для українських трудових мігрантів є країною, де можна реалізувати свої
соціальні потреби. Саме тому основними причинами міграції
українців до Апеннін є економічні мотиви. Важливу роль в
ефективному перебуванні заробітчан у країні відіграє їх соціальна
та економічна адаптація. Вона залежить від багатьох чинників, які
іноді конфліктують між собою. Йдеться про сприйняття/
несприйняття відповідних цінностей, а значить, іншої моделі
поведінки, пристосування чи непристосування до нового середовища, а отже, й можливостей заробітку. Як правило, українці в
Італії швидко адаптуються до нового соціоекономічного простору.
Вище зазначалося, що основний відсоток українських
емігрантів до Італії становлять жінки, міграція яких спричинена
економічними мотивами, а основною сферою їх праці є домашнє
господарство та догляд за дітьми. Українці розпорошені по всій
території країни, але регіонами найбільшого проживання є
Ломбардія, Кампанія, Емілія-Романья, Лаціо та Венето. Як правило, вони не стикаються з проблемами у пошуку роботи, що
спричиняє їх швидшу інтеграцію в країні. Також значна чисельність діаспори сприяє створенню різних національних об’єднань,
часто мігранти гуртуються навколо громад УГКЦ та стають
певним чином амбасадорами України, здійснюючи своєю діяльністю цивільну дипломатію.
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ЧАСТИНА IV.
КОНФЕСІЙНА СИТУАЦІЯ
У КОНТЕКСТАХ ЕТНОПОЛІТИКИ
Віктор Єленський*

РЕЛІГІЙНА СВОБОДА І БЕЗПЕКА У ВОЮЮЧІЙ
КРАЇНІ: ВИПАДОК УКРАЇНИ
З початком російського вторгнення Українська держава
постала перед такими викликами на релігійному ґрунті, які
загрожували самому її існуванню. Московський патріархат
виправдовував російську агресію, індоктринував свою паству в
Україні ідеями «русского мира», російської вищості, мілітаризму і
російського імперіалізму. Ієрархи УПЦ МП наслідували генеральну
стратегію Кремля в його боротьбі проти глобального Заходу –
використовувати демократичні інститути і процедури для
підриву власне демократії й демократичних цінностей.
У статті розглядається український випадок стратегії
воюючої країни, спрямованої на недопущення зловживання
релігією і аналізується, якою мірою ця стратегія знаходиться у
відповідності до міжнародно визнаних принципів у сфері прав
людини і релігійної свободи.
Ключові слова: релігійна свобода, безпека, державно-церковні
відносини, російське вторгнення в Україну
Viktor Yelensky. Religious Freedom and Security in the Country
at War: the Case of Ukraine. With the beginning of Russian invasion
Ukraine has faced strong challenges emanated from religious milleu
that threatened the very existence of Ukrainian statehood. Moscow
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Patriarchate legitimized Russian aggression, indoctrinated its flock in
Ukraine with the ideas of Russian World, anti-Westernism, Russia’s
supremacy, militarism, and Russian imperialism. The UOC MP
hierarchs followed the general strategy of Kremlin vis-a-vis global
West - to use a democratic institutions and procedures to undermine
democracy and democratic values. All of these intensified the efforts of
Ukrainian state and religious actors to get rid of the ecclesiological
dependence from Russia.
The article examines Ukrainian case of the country at war strategy
to combat the misuse of religion and analyzes to what extent this
strategy has been in accordance with the internationally recognized
principles of human rights and religious freedom.
Key words: religious freedom, security, Church and State
relations, Russian invasion of Ukraine
Ключова доповідь на Всеукраїнській науковій конференції
«Етнополітика в Україні: дискурс і реалії»
21 листопада 2019 року
Упродовж другої половини 2018 і початку 2019 років українське суспільство напружено стежило за розгортанням боротьби
навколо визнання автокефалії Православної церкви України. Як
майже завжди в історії набуття автокефального статусу Православними церквами, політика тут заступала еклезіологію, а
геополітичні гравці – релігійних лідерів.
Слово «Томос», невідоме дотепер за межами вузького кола
знавців грецької церковної термінології, стало словом року-2018,
обійшовши «євробляхи», «безкарність», «агресію», «воєнний
стан» і «новічок» [1]. Україна опинилася в центрі уваги світових
медіа – найвпливовіші з них присвятили перемозі України в
боротьбі за українську церковну незалежність спеціальні репортажі. Жодне з видань не розглядало проблему української
автокефалії як хай і вкрай важливе, але винятково релігійноінституційне питання – практично всі наполягали на його
геополітичному значенні [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
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Політичні інтриги, спроби підкупу, погрози, складні дипломатичні маневри тощо в історії нерідко супроводжували
отримання автокефалій у різних народів. Але ніколи раніше їй не
чинила спротив ядерна держава, яка задіяла проти української
автокефалії всю державну машинерію, спецслужби, зовнішньополітичне відомство, парламент, медіа, «м’яку» і «жорстку»
дипломатії. Про набір інструментів, які було і буде використано
надалі, свідчать зламані російськими хакерами скриньки константинопольських ієрархів [9], вислані з Греції за намагання
підкупити грецьких митрополитів російські дипломати [10],
подорожі православними столицями російських депутатів [11], які
вимагали торпедувати «український сценарій», скликана В. Путіним для обговорення ситуації навколо «Російської церкви в
Україні» Рада Безпеки РФ [12] та інші [13], не менш красномовні
деталі.
По суті справи, Україна опинилася перед такими релігійними
викликами, які загрожують самим підвалинам її національної
безпеки. У війні Росії проти України практично від самих її
початків відкрився «релігійний фронт», де особлива роль належала
Московській патріархії. Її спікери не просто розгорнули антиукраїнську кампанію, але й прямо вимагали застосувати військову
силу, щоби залишити Україну в рамках «русского мира». [14]
Патріарх Кирил уже у серпні 2014 р. надіслав листа всім
предстоятелям помісних Православних церков, де намагався
представити російську агресію як спротив спробам «уніатів і
схизматиків» зруйнувати канонічне православ’я. [15] У травні
2015 р. він оголосив, що «безбожжя стало державною ідеологією
України». [16]
Роль і місце Московської патріархії у війні проти України
полягає у легітимації російської зовнішньої політики, виправданні
військової агресії, уславленні російського мілітаризму і неоімперіалізму, а також дискредитації України на міжнародній арені у
будь-який можливий спосіб. Особлива ділянка – це індоктринація
вірних Московського патріархату в самій Україні ідеями
російської вищості, неділимості «Святої Русі» і антивестернізму. З
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початком війни священноначалля УПЦ МП усупереч власному
соціальному вченню не тільки ухилилося від засудження агресії,
але й підтримала кремлівський наратив щодо України. Навіть
якщо абстрагуватися від прямих дій духовенства і єпископату цієї
Церкви у підготовці і розв’язуванні агресії проти України [17],
керівництво УПЦ МП фактично стало одним з найбільш
організованих провідників проросійської політики в Україні й
інструментом «м’якої сили» у війні проти неї.
У ХХІ столітті держави накопичили певний досвід протидії
загрозам правам і свободам громадян, національній безпеці й
територіальній цілісності, які (загрози) виходили від релігійних
акторів або осіб чи організацій, що прикривали свої злочинні дії
релігійною риторикою, символами і використовували для цього
релігійні почуття. Ще навіть напередодні нового тисячоліття
Федеральне бюро розслідувань США підготувало т. зв. «Проект
Меггідо» – дослідження, покликане запобігти загрозам, які
виходитимуть від релігійних культів і організацій, що надають
особливого значення року 2000 [18].
Після терористичних актів 11 вересня 2001 р. ця проблема
опиняється у фокусі надзвичайної уваги дослідників релігії,
фахівців з питань безпеки, державних службовців, правоохоронних органів і спеціальних служб. Фактично упродовж
достатньо стислого часу в цілій низці західних країн виник новий
безпековий режим. Він був спрямований на убезпечення від
терористичних загроз, передовсім – з боку ісламістів, і містив
дуже жорсткі (особливо у випадку США) норми та надавав
властям надзвичайно широкі повноваження. Такі повноваження
часто означали пряме обмеження релігійної свободи – принаймні у
тому вигляді, який для неї окреслений міжнародними документами в цій сфері (наприклад, спостереження за імамами) [19].
Скажімо, у Сполучених Штатах упродовж 2002 – 2003 рр. було
заарештовано вісім тисяч мусульман; дві тисячі іммігрантів,
переважно з арабських країн, було ув’язнено без оголошення
підстав і тільки двадцять з-поміж них були формально звинувачені
у терористичних актах [20].
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Втім, тут видається зробити принаймні два зауваження. Поперше, заходи, здійснювані правоохоронними органами і
спецслужбами США для убезпечення країни від загроз релігійного
екстремізму принципово відрізнялися від тих, які мали місце в
історії ХІХ-ХХ століть. Ніхто не покладав на мусульман
колективну відповідальність за дії їхніх одновірців, збройні сили
не застосовувалися проти прибічників ісламу та їхніх інституцій
(як це було свого часу проти мормонів), а Президент США
неодноразово заявляв про невинуватість мусульманської спільноти
і висловлював повагу до ісламу [21].
По-друге, фахівці здавали собі справи в тому, що посилення
поліцейського контролю і надзвичайні безпекові заходи повинні
супроводжуватися спробами мінімізувати вплив екстремістів і
фанатиків на релігійне середовище, зменшити радикальні настрої в
ньому, ізолювати тих, хто закликає до терору під релігійними
прапорами, а також здобути підтримку серед релігійних лідерів у
встановленні міжрелігійного миру і порозуміння.
Спеціальна комісія, створена Чиказькою радою в справах
глобальних відносин для вивчення ролі релігії в міжнародних
відносинах та планування зовнішньої політики США у 2008 р.,
сформулювала для керівництва цієї країни цілу низку пропозицій,
які включали створення посади спеціального представника США
при Організації ісламських держав, (що і було зроблено в 2010 р.);
влаштувати для дипломатів обов’язкові курси на тему ролі й
значення релігії в міжнародних відносинах; забезпечити якомога
повніше застосування того досвіду, що його здобули військовики,
держслужбовці, працівники недержавних організацій, які повернулися з Афганістану, Іраку та інших «гарячих точок»; співпрацювати й вести діалог на міжнародній арені не тільки з державами,
а й релігійними організаціями; налагоджувати діалог навіть із
тими релігійними політичними партіями, які не підтримують
політику США тощо [22].
Те, що в центрі політики, спрямованої на нейтралізацію
загроз, які виходять від релігійних акторів, має бути битва за «уми
і серця», визнається, природно, не лише у США [23]. В
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оприлюдненому 2019 р. Бюро ОБСЕ з демократичних інституцій і
прав людини Керівництві з питань політики з проблеми «Свобода
релігії і переконань» наголошується, що складні питання,
пов’язані зі свободою релігії і безпекою, не можуть бути розв’язані
виключно за допомогою правових санкцій з боку держави;
відповідні дії повинні передовсім включати широкий спектр
заходів, не пов’язаних з обмеженнями – таких, як освітні заходи,
інформаційно-просвітницькі
програми,
міжконфесійний
і
міжрелігійний діалог тощо [24].
Але при цьому на Заході дедалі голосніше лунають заклики до
дій, які б спричинилися до докорінних реформ в ісламській релігії.
Відразу після подій 11 вересня 2001 р. директор Центру світових
релігій, дипломатії та врегулювання конфліктів при Університеті
Джорджа Мейсона Марк Ґопін заявив, що «…настав час почати
боротьбу за душу ісламу. Ми не можемо чекати на історичне
виникнення Ісламської Реформації з новою мережею вищих
навчальних закладів та шкільних осередків для духовенства. Вони
конче потрібні вже тепер» [25]. Щоправда, згадана Спеціальна
комісія для вивчення ролі релігії в міжнародних відносинах та
планування зовнішньої політики США висловилася за те, щоби
уряд США уникав прямих дій, скерованих на зміни у релігійних
спільнотах. Але в Національній безпековій стратегії США 2006 р.
прямо наголошувалося, що «…ми й надалі підтримуватимемо
політичні реформи, які нададуть можливість мирним мусульманам
практикувати й інтерпретувати їхню віру… Відповідальні
ісламські лідери потребують засудження ідеології, яка перекручує
іслам, експлуатує його в деструктивних цілях і паплюжить цю
горду релігію» [26].
У 2018 р. за «докорінну реформу ісламу» висловився
президент Франції Е. Макрон. Причому плани французького
президента є такими, що ставлять під питання принцип відокремлення держави і релігії, який з 1905 р. вважався фундаментальним
для Французької Республіки. Йдеться, зокрема, про обов’язкові
курси для імамів, призначення головного і єдиноначального імама
для всіх мусульман Республіки тощо [27].
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Застосування нових безпекових норм одразу ж викликало
достатньо гостру критику з боку дослідників релігії та правозахисників. Наприклад, Міжнародна група моніторингу за
громадськими правами у своєму зверненні до Канадського
парламенту наголосила, що Канадський антитерористичний акт
було ухвалено без адекватних і серйозних розмірковувань
стосовно існуючого законодавства і принципів у сфері прав
людини, і це може призвести до расової дискримінації та
ущемлення індивідуальних прав і свобод.
Особливо гостро критикувалися спроби розширити розуміння
того, що можна вважати загрозами, а відтак – і спроби розширити
безпековий режим. Наприклад, подекуди мусульмани, які
маркують свою релігійну ідентичність за допомогою відмінного
від європейського одягу, сприймаються в Європі як носії
небезпечної глобальної ідеології. Звідси заборони на чадру стають
реакцією на те, що вважається політичним радикалізмом і
потребує більш суворого державного контролю. [28]
Попри сильну критику сутності обмежень, масштабів, які
вони набирали і набирають, у західних суспільствах усе ж існує
розуміння, що зловживання релігією, котре створює загрози
людським життям і публічній безпеці, має присікатися за
допомогою, в тому числі, і надзвичайних безпекових заходів. Такі
заходи здійснюються у внутрішній, зовнішній, імміграційній
політиках, у політиці надання політичного притулку, у сфері
державно-церковних відносин, у сфері свободи слова і зібрань.
При цьому підкреслюється, що зловмисники не повинні отримати
шанс скористатися тим, що вони вважають вразливістю західних
демократій – їхньою відкритістю, відданістю демократичним
процедурам, чутливістю до прав людини [29].
Повертаючись до України зазначимо, що використання релігії
для підриву української державності, поширення капітулянтських
настроїв і дискредитації війська становить для неї дуже серйозну
небезпеку навіть на тлі тих неймовірних викликів, які постали
перед Україною у військовій, економічній, соціальній, гуманітарній та інших сферах з початком російської агресії. Власне, для
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протидії цій небезпеці можливими були принаймні дві головні
стратегії. Перша – це обмеження релігійної активності, що на
практиці могло б означати обмеження обсягів релігійної свободи у
поєднанні з особливими, більш жорсткими умовами для функціонування релігійних інститутів, чиї керівні центри знаходяться в
країні-агресорі. В таку стратегію цілком вписувався законопроект
«Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких
знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України
державою-агресором» (№4511 від 22 квітня 2016 р.) [30], що
передбачав спеціальні обмеження для діяльності таких релігійних
інститутів і який так і не став законом.
Друга стратегія – це навпаки, розширення обсягів релігійної
свободи і, водночас, мінімізація деструктивного впливу Московського патріархату та його проксі на релігійно-суспільне і
громадсько-політичне життя України.
Виходячи принаймні з кількох причин, Українська держава
обрала другу стратегію. По-перше, опозиція до режиму Януковича, яка прийшла до влади внаслідок Революції Гідності,
неодноразово обіцяла реалізувати всі ті запити, які Церкви і
релігійні організації висували впродовж багатьох років до
парламентів, президентів та урядів країни і щонайменше не хотіла
асоціювати себе з утисками релігійної свободи. По-друге, українське суспільство вважає релігійну свободу важливою, погоджується із тим, що в Україні така свобода є реальною, а не
декларативною і достатньо чутливо реагує на її утиски. По-третє,
для України було б абсолютно неприйнятним вдаватися до
дзеркальної відповіді не тільки на ті злочини, які чинять проти
віруючих і їхніх об’єднань ватажки т. зв. «ДНР/ЛНР» [31],
здійснюються в анексованому Криму [32], але й на кричуще
дискримінаційну політику в релігійній сфері російських властей на
своїй території [33]. Нарешті, обмеження релігійної свободи у
воюючій країні примушує суспільство замислитися над питанням,
яке нібито поставив Вінстон Черчіль на пропозицію скоротити
фінансування культури під час війни: «А за що ми тоді воюємо?» І
хоча В. Черчіль ніколи не говорив нічого подібного [34], питання
це видається направду слушним.
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Відтак, упродовж 2014 – 2015 рр., Верховна Рада і Уряд
здійснили низку дуже важливих кроків, спрямованих на збільшення обсягів релігійної свободи і розширення прав релігійних
організацій гідно здійснювати власну місію. Уряд видав
розпорядження про створення капеланської служби у воєнній
організації України [35], а Парламент – закон про в’язничне
капеланство [36]. Новий освітній закон по-новому окреслив
співпрацю держави і релігійних організацій в освітній сфері [37],
інший закон дозволив релігійним організаціям засновувати
загальноосвітні навчальні заклади [38], почали визнаватися дипломи церковних вишів і захищені в них дисертації [39], богослов’я
повернулося в університет. Особливо слід відзначити, що воююча
країна підтвердила право своїх громадян на альтернативну
(невійськову) службу з релігійних переконань [40], у тому числі –
навіть під час мобілізації [41].
Також важливо підкреслити, що УПЦ МП під час війни не
стикається з жодною дискримінацією і користується усіма
можливостями і пільгами, яке надає українське законодавство
релігійним організаціям. Громади і монастирі цієї Церкви отримують земельні ділянки для будівництва і ведення господарства,
користуються пільговими тарифами, священнослужителі беруть
участь у протокольних заходах тощо. [42]
Тим часом, кроком, який мав виняткове значення у сфері
свободи совісті та державно-церковних відносин у всій історії
України, стало завершення тривалої боротьби за утвердження
автокефального статусу Православної церкви України, визнаного
Вселенським патріархатом. Ця боротьба тривала щонайменше
століття (навіть якщо не зважати на наміри відновити юрисдикцію
Вселенського патріарха над Київською митрополією ще гетьманів
Війська Запорозького)*, пройшла кілька етапів і перебувала в зоні
*

«А для ще більшої ваги первісного в Малій Росії престолу
митрополитського Київського та для зручнішого управління справами
духовними ясновельможний гетьман після звільнення Вітчизни від іга
московського має здобути у столиці Апостольській Константинопольській
священноначальницьку первісну владу, щоб через неї відновились реляції та
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пильної уваги чотирьох з шести Президентів України. Не буде
перебільшенням стверджувати, що українська автокефалія зіткнулася з більш потужним, масштабним і організованим спротивом,
порівняно з іншими помісними Православними церквами,
включно навіть з Грузинською і Болгарською, чий шлях до
повного визнання був довгим і надзвичайно драматичним.
Визнання Константинопольською православною церквою, а
згодом, упродовж року, також Елладською і Олександрійською
православними церквами автокефальної Православної церкви
України мало величезне значення для тих православних українців,
яких упродовж більш ніж чверть століття проклинали як
«безблагодатних», «розкольників» тощо, і означало кінець «монополії на канонічність», яку УПЦ МП вважала своєю головною,
єдиною і незмінною «конкурентною перевагою» в боротьбі з
невизнаними УПЦ КП та УАПЦ*. У віруючих з УПЦ МП
з’явилася «канонічна альтернатива» Московському патріархатові, і
впродовж першого ж року визнання Православної церкви України
до неї звідти перейшло 550 громад [43].
послух синівський до згадуваного Апостольського Константинопольського
трону, від якого проповіддю євангельської віри вселенської святої та влада
удостоїлася зміцнення». – Договори і постанови прав і свобод військових між
Ясновельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним
гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, полковниками
і тим же Військом Запорізьким з повною згодою з обох сторін. Затверджені
при вільному обранні формальною присягою від того ж Ясновельможного
Гетьмана. Підтверджені 5 квітня 1710 року від Різдва Христового. URL:
http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html
*
Про це цілком відверто сказав заступник голови Відділу зовнішніх
церковних зв'язків УПЦ МП о. Миколай Данилевич: «Якщо раніше ті
церковні частини, що відійшли від нас, відчували свою неповноцінність і
була надія на їхнє повернення до нас і відновлення єдності, коли в одній
країні одна Церква, а не дві, то тепер вони відчули себе самодостатніми із-за
визнання Константинополем» // Томос став духовною берлінською стіною
для українського православ’я – протоієрей Миколай Данилевич. URL:
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2019-11-28/tomos-stal-duhovnoyberlinskoy-stenoy-dlya-ukrainskogo-pravoslaviya---protoierey-nikolaydanilevich/29357
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По суті справи, єдиною обмежувальною новелою, що її
запровадила стосовно УПЦ МП Верховна Рада України (і яка
станом на кінець 2019 р. не виконується через оскарження в
судах), стала вимога для релігійної організації, яка є частиною
іншої структури, керівний центр якої знаходиться в державі, котра
законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти
України та тимчасово окупувала територію України, зобов’язана у
своїй повній назві відображати відповідну належність [44].
Чи виявилася ефективною ця стратегія? Очевидно, що
усунути всіх, або навіть більшість небезпек, які становить для
воюючої країни використання релігійного чинника країноюагресором, за її допомогою не вдалося. Релігія і надалі використовувалися для зриву військової мобілізації [45], здійснення
провокацій [46], дискредитації України на міжнародній арені,
дестабілізації, підриву громадянського спокою [47] і поширення
релігійної ворожнечі. Водночас, саме застосування цієї стратегії
надало можливість доволі оптимально збалансувати питання
безпеки і релігійної свободи. Попри серйозну дискредитаційну
кампанію державної політики у сфері свободи совісті з боку
проросійських медіа, РПЦ і УПЦ МП українське суспільство
здебільшого дає цій політиці позитивну оцінку. Так, серед
опитаних Центром ім. Олександра Разумкова в жовтні 2019 р.
респондентів 69% вважають, що «в Україні існує повна свобода
совісті і рівність віросповідань перед законом» проти 19%, які з
цим не погодилися [48, c. 9]. Поза сумнівом, нова конфесійна
конфігурація України, де з’явилася і зростає автокефальна
Православна церква, викликала деяке занепокоєння щодо
можливості перетворення її на державну церкву – якщо не де-юре,
то де-факто*. Однак українська релігійна культура і релігійний
*
Відзначимо, що це є достатньо поширеним явищем у країнах
православної культури; конституції п’яти з них (Болгарія, Греція, Грузія,
Кіпр, Македонія) містять згадку про особливе ставлення до Православної
церкви; така сама згадка є у преамбулі федерального Закону Російської
Федерації «Про свободу віросповідання…», і РПЦ є державною церквою дефакто; дві країни – Грузія і Білорусь – мають конкордати з Православною
церквою.
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ландшафт України з його реальним релігійним плюралізмом
протистоять такому сценарію. Понад те, ситуація 2010 – 2013 рр.,
коли Церкви і релігійні організації України об’єдналися проти
наступу адміністрації Януковича на свої права і свободи, свідчить:
українське релігійне середовище не тільки шанує релігійну
свободу, але й вміє її обстоювати.
_________________________
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Сергій Здіорук

ЕТНОКОНФЕСІЙНА ПАЛІТРА В УМОВАХ
ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
Досліджуються особливості етноконфесійного ландшафту
сучасної України, фактори актуалізації проблеми автокефалії
українського православ’я та процесу становлення Православної
церкви України.
Ключові слова: етноконфесійний ландшафт України, православна автокефалія, ПЦУ, УПЦ (МП), національне державотворення, національна безпека.
Sergey Zdioruk. Ethno-confessional palette in the conditions of
hybrid war of Russia against Ukraine. The features of the ethnicconfessional landscape of modern Ukraine are explored, factors of
actualization of the problem of autocephaly of Ukrainian Orthodoxy
and the process of becoming the Orthodox Church of Ukraine.
Key words: the ethnic-confessional landscape of Ukraine,
Orthodox autocephaly, PCU, UOC (MP), national state formation,
national security.
Протягом десятиліть після відновлення державної незалежності України внаслідок неналежної політики провідників нації
український народ був змушений утверджувати свою етнорелігійну ідентичність не через світові структури (Ватикан,
Вселенський патріархат тощо), а через російський православний
фундаменталізм, обскурантизм та примітивне обрядовірство.
Така ситуація зберігається до цього часу та дає простір для
постійного ведення проросійськими структурами активної
кампанії з метою приниження та дискредитації церков і релігійних
організацій української юрисдикції, створює підґрунтя для маніЗдіорук Сергій Іванович – доктор філософії, доцент, провідний
науковий співробітник відділу гуманітарної політики Національного
Інституту стратегічних досліджень.
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пуляцій суспільною думкою в Україні з метою впровадження ідей
сепаратизму. Втім, колабораціоністська позиція представників
УПЦ (МП) [1] та її провокативні дії [2] істотно вплинули на
пониження її власного рейтингу [3], тоді як унаслідок послідовної
патріотичної діяльності в українському суспільстві зростав імідж
УПЦ КП [3].
Саме російська окупація частини українських територій
виразно розмежувала релігійне середовище України за критерієм
ставлення до процесів національного державотворення та спонукає
український народ і державне керівництво до глибшого розуміння
значення розбудови Національної Церкви. Важливо розуміти, що
для православної традиції поняття «Національна» практично
тотожне поняттю «Помісна».
Статус помісності у Православній Церкві тісно пов’язаний зі
здобуттям Церквою автокефального (з давньогрецької – самоочолюваного), тобто самостійного управління всіма без винятку
церковними справами. Іншими словами, помісною може бути
виключно лише автокефальна Церква.
У православ’ї, в найширшому сенсі, – це означення, котре
застосовується для характеристики всієї повноти певної церковної
структури православ’я. Внаслідок тривалих процесів інституалізації та бюрократизації управлінської структури церковної
організації, політико-адміністративних поділів Римської імперії
помісною почали вважати церкву, яка вирізняється наявністю
власного вищого керівництва (собору єпископів); історично
пов’язана з певним етнічним середовищем, зазнала суттєвого
впливу з боку його мови, культури, економічного укладу життя,
державницького устрою; та усамостійнена від собі подібних
церковних утворень. Таким чином, у православній традиції
реальна Помісна Церква фундує нерозривний зв’язок між релігійною організацією та процесом національного державотворення.
Власне, у строгому юридичному (церковно-правовому)
розумінні в православ’ї поняття «церква» означає релігійну
організацію з канонічно довершеною ієрархією, котра має право
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вступати в рівноправні зносини з іншими суб’єктами міжнародного церковного права. В церковному праві міжнародний аспект
також має визначальне значення для легітимації Церкви як
суб’єкта світових релігійних процесів.
Тут цілком доречна аналогія зі суверенними державами як
суб’єктами міжнародного права та їхніми органами, правоздатність яких легітимується не лише національними правовими
системами, але й нормами міжнародного права. Тобто, по суті,
УПЦ (МП) завжди була лише територіальним структурним
утворенням Російської православної церкви з деякими елементами місцевого самоуправління (навіть не в статусі автономії).
Більш того, ці елементи місцевого самоуправління в УПЦ (МП)
РПЦ мала право змінювати чи забрати в будь-який момент.
Унаслідок такої інтегрованості до складу Російської православної церкви УПЦ (МП) не має права виступати самостійно
на міжнародній арені, а всі свої дії має погоджувати з Москвою
на виконання московських же церковних і архієрейських соборів
РПЦ та вказівок Московської патріархії. Вона не є членом
Всесвітньої Ради Церков (це для релігійних організацій можна
порівняти з ООН для держав), а ні членом Конференції
Європейських Церков (теж саме, що для суверенних держав Рада
Європи, не говорячи вже про Європейський Союз) тощо. Отже,
для міжнародного релігійного співтовариства Україна відсутня на конфесійній карті світу, що надзвичайно шкодить
міжнародному іміджу й авторитету Української держави.
Ще одним із негативних наслідків розмежування української
православної спільноти є втрата Україною потенціалу українських
громадян, бо маючи мільйони прихожан в Україні, Росія нібито
представляє інтереси нашої країни у всіх міжнародних релігійних
організаціях та має змогу займати лідируючі позиції у релігійному
світі й негативно впливати на ведення українських справ.
Наступна проблема – збереження для Росії (ми не оговорилися, саме для Росії) апостольської спадковості для церковної
ієрархії. Треба розуміти, що втрата для Москви апостольської
спадковості Києва рівнозначна самовбивству. Тільки з цієї
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причини (а є ще й багато інших) Московський патріархат ніколи
добровільно не відпустить УПЦ (МП) в автокефалію.
Добре відомо, що свого часу Московська митрополія не лише
по-злодійськи відділилася від Києва, а знову ж таки, злочинно,
обманом і силою підпорядкувала собі Київ. Спочатку за Богдана
Хмельницького – політично, а через 30 років і релігійно –
загарбавши Київську митрополію під Москву.
Авторитет і вплив у міжнародному релігійному співтоваристві
реалізується не лише базуючись на кількості запасів нафти й газу в
надрах певної держави чи потужності ядерних ракет (порівняти,
наприклад, Ватикан і Росію). Дуже важливою є апостольська
спадковість церковної ієрархії та давність традиції. В України
ці обидва чинники є! Адже за церковним переказом апостол
Андрій Первозданний (тобто сучасник Ісуса Христа) освятив
Київські гори. А Московська митрополія самочинно відділилася
від Київської ще 1448 року, тобто, після того пройшло більше ніж
1400 років. Ясно, що ні про яких живих апостолів Христових ітися
вже не могло. Це було також однією з вагомих причин, чому
Москва вкрала назву Русь, а потім і всю нашу історію разом з
Українською Церквою.
Однією з найвагоміших причин, котрі спонукають не лише
церковний і політичний істеблішмент, а й дипломатію та
спецслужби Росії працювати на розділення й упослідження
українських православних церков є те, що об’єднання всіх гілок
православних структур в Україні робить Українську Церкву
найбільшою серед усіх Православних Церков світу.
Отож, коли говоримо про утвердження Української Помісної
Православної Церкви, то маємо на увазі конституювання саме
Національної Церкви незалежної від будь-яких інших зарубіжних
національних релігійних центрів.
Поняття «конституювання» має чітке означення і точний зміст
(від латинського constanta – постійна, незмінна). Конституювання –
значить упостійнення, себто здобуття статусу, котрий, кажучи
іншими словами, є найдосконалішим, а отже, у розумінні Церкви,
вічним. Таким є лише статус організації, котра має завершену
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структуру, самостійне управління, нікому не підпорядковується й
має право рівних зносин із такими самими суб’єктами означеної
діяльності. У Православній Церкві такий стан єдиноможливий при
статусі помісності, що з необхідністю передбачає канонічно
довершену ієрархію та здобуття автокефалії.
Для Церкви це є доконечна вимога, позаяк, на відміну від
світських структур управління державної влади, суду, політики чи
бізнесу, у Церкви немає абсолютно ніяких посередників і
партнерів. Вона не делегує своїх повноважень нікому й ніколи.
Адже Церква одночасно виконує функції всіх гілок влади
(законодавчої, виконавчої й судової) та охоплює не лише Землю, а
й Небо. Тобто Церква складається з двох частин: на Землі –
«Церква, яка бореться» й на Небі, – «Церква, яка торжествує», а
Головою цілої Церкви є Христос. Ось чому Він сам «є Шлях і
Істина, і Життя» (Йн. 14: 6) та, згідно зі вченням Церкви, вона «є
Тіло Христове» (Кол. 1: 24).
Враховуючи наведене вище, проблема помісності українського православ’я належать до розряду суспільно вагомих,
особливо ж від моменту поновлення незалежності України. Ось як
про це говорив Патріарх УПЦ КП Філарет: «Якби ми мали одну
Українську Православну Церкву, не було б анексії Криму й війни на
Донбасі. Церква виховала б свою паству в патріотичному дусі. Де
Київський Патріархат сильний, там сепаратистських настроїв
немає. Де слабкий – є»[4].
Так звана УПЦ (МП) і на сьогодні виконує роль одного з
істотних інструментів залежності Української держави від Росії.
«Йдеться про наше остаточне унезалежнення від Москви, –
наголошував Президент України П.Порошенко. – Тут не лише
релігія, тут – геополітика. А для мене справа утвердження
незалежної помісної Церкви – такої ж ваги, як вже здобуті безвіз
та Угода про асоціацію з Євросоюзом. Як наша спільна з вами
боротьба за членство в Євросоюзі та членство в НАТО, які ще
попереду. Це – питання національної безпеки і нашої оборони у
гібридній війні, бо Кремль розглядає РПЦ як один із ключових
інструментів впливу на Україну» [5].
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А найреальніший і єдиний спосіб цієї залежності
позбавитися – утвердження власної Української Помісної
Православної Церкви.
Багато європейських країн пішли саме таким шляхом. Щоб
нівелювати вплив національних іноземних релігійних центрів на
внутрішньополітичну ситуацію та врегулювати міжцерковні
конфлікти, зпродуковані зовнішньою релігійно-політичною експансією, Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Кіпр, Румунія, Сербія
домоглися помісного статусу для власних православних церков у
різні історичні часи після того, як самоствердилися державно та
політично. Навіть такі країни, як Польща і Чехія, з порівняно
незначною кількістю православно віруючого населення мають
автокефальні (самокеровані) православні церкви.
Тому прагнення України утвердити свою Українську Помісну
Православну Церкву, котра буде потужним чинником консолідації
українського народу, є природними і закономірними.
Імперська позиція РПЦ переконує в необхідності пошуку
інших шляхів утвердження Української Помісної Православної
Церкви, відмінних від тих, котрі роблять виключний акцент на
досягненні відповідних домовленостей із Московським патріархатом. Найкращий із них – опертися на православ’я Київської
традиції та інтенсифікувати його діалог з Повнотою світового
православ’я (передусім із Вселенським патріархатом) за сприяння
всіх механізмів та інструментів Української держави. Саме так усі
народи світу, без винятку, виборювали незалежність своїх церков
у своїх державах.
Особлива проблема в демократичному суспільстві (наголошуємо, бо тоталітарне в цьому не має потреби) – процеси, котрі
відбуваються у православному середовищі України, повинні бути
зрозумілими для її громадян. Але із цим розумінням є проблеми.
Одна з причин неадекватного сприйняття ситуації – невідповідність назв релігійних організацій їхній суті. Так, найменування
«Українська православна церква» зовсім не відтворює істинну
природу цієї структури, що, безумовно, вводить в оману мільйони
віруючих українців. Тому необхідні відповідні кореляції на всіх
рівнях, а особливо в законодавстві, освіті, ЗМІ тощо.
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Саме тому, оскільки УПЦ (МП) – структурна одиниця РПЦ,
то відповідний її статус має бути відображений і в назві. А отже,
особливе завдання української влади полягає в тому, щоби
донести повноцінну правдиву інформацію до всіх громадян
України, які мають конституційне право на об’єктивну інформацію
та захист своїх прав і свобод.
Необхідно зазначити, що у Верховній Раді України ухвалити
низку законів, котрі сприятимуть урегулюванню проблеми вільної
демократичної зміни юрисдикції релігійних громад, фіксації їхньої
підпорядкованості іноземним центрам, відповідальності за
діяльність, несумісну з релігійною місією тощо. Їхнє ухвалення
значно поліпшило суспільно-релігійний клімат у країні та сприяло
Україні суттєво просунутися у цьому сегменті державної
політики, зміцнивши свої позиції стосовно захисту національних інтересів.
З метою консолідації українського суспільства та демократичного впорядкування діяльності православної спільноти України
Верховна Рада України 16 червня 2016 року прийняла відповідне
Звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія [6]. 19 квітня
2018 року Президент України підписав «Звернення до
Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про
автокефалію Православної Церкви в Україні» [7], й того ж дня
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про підтримку
звернення Президента України до Вселенського Патріарха
Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної
Церкви в Україні» [8]. Важливим кроком на шляху до отримання
Томосу стало прибуття в Україну Делегації Вселенського патріархату для спільного святкування 1030-річчя прийняття Україною
християнства. Делегація прибула на запрошення Президента
України та вручила йому Послання Вселенського Патріарха
Варфоломія, де чітко була означена основна мета такої діяльності:
«Визнаючи високу відповідальність першопрестольної Константинопольської Церкви, яка ніколи не переставала і не змирялася
перед незаконними і неканонічними ситуаціями, які потрясали
природне функціонування православної церкви, і в ці відповідальні
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часи вона взяла на себе ініціативу відновити єдність православних
віруючих України з кінцевою ціллю дарувати українській церкві
автокефалію» [9].
У контексті тих подій необхідно відзначити також вагому
консолідуючу роль предстоятелів УПЦ КП та УАПЦ, усіх ієрархів
цих Церков «за виявлений дух єдності і за одностайне звернення
до Вселенського Патріарха» [10].
Адже утвердження Української Помісної Православної
Церкви – не просто данина багатовіковій традиції чи формальне
наслідування досвіду тих держав, де православ’я виступає
домінуючим віросповіданням. Насамперед, це є прагматична
вимога сьогодення, від успішної реалізації якої залежить стратегія національного поступу українського народу. Іншими словами –
це зміцнить суверенітет Української держави, її безпеку та
рівноправність у міжнародних відносинах: «Це – один із стовпів
Української Держави, української нації, української національної
безпеки. І, врешті-решт, всієї світової геополітики» [11].
Саме тому, враховуючи стратегічні перспективи щодо
зміцнення системи національної безпеки в контексті євроінтеграції, роль у цьому гуманітарних чинників і, зокрема,
релігійних, доцільним видається здійснення таких заходів:
– Верховній Раді України ініціювати проведення парламентських слухань із питань державної політики у сфері свободи
совісті та релігійних організацій. На парламентських слуханнях
передбачити, зокрема, й обговорення комплексу проблем, що
стосуються вільної демократичної зміни юрисдикції релігійних
громад, фіксації їхньої підпорядкованості іноземним центрам,
відповідальності за діяльність, несумісну з релігійною місією, й,
безперечно, зміцнення правових засад свободи совісті та свободи
релігії;
– Верховній Раді України законодавчо забезпечити обов’язковість повідомлення новоствореною релігійною організацією про
початок своєї діяльності відповідних органів виконавчої влади. Це
сприятиме своєчасному виявленню і припиненню діяльності
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квазірелігійних парамілітарних організацій деструктивного,
екстремістського та сепаратистського характеру;
– Верховній Раді України законодавчо запровадити в Україні
систему конвенцій, тобто забезпечити організацію взаємин між
інститутами державної влади та релігійними організаціями у
договірну площину. Подібний механізм стимулюватиме розвиток
прозорих некорупційних партнерських засад співпраці між суб’єктами суспільного простору, дотримання сторонами відповідних
зобов’язань, спонукатиме релігійні організації працювати відповідально, на паритетних засадах і на благо всієї Української нації;
– Міністерству культури, молоді та спорту України
розробити правовий механізм запобігання переходу у власність
іноземних держав українських національних святинь, визначних
пам’яток архітектури, духовно-літературних і мистецьких
раритетів, удосконалення законодавства щодо надання майна в
користування релігійним громадам тощо;
– Міністерству освіти і науки України запровадити
викладання в загальноосвітніх середніх школах предмета «Історія
релігій світу», а у вищих навчальних закладах нормативного курсу
«Релігієзнавство»;
– Міністерству закордонних справ України провести консультації з главами Православних Автокефальних Церков щодо
нівелювання впливу Московського патріархату на релігійне життя
в Україні та можливої підтримки з боку міжнародних релігійних
організацій справи утвердження і визнання Української Помісної
Православної Церкви з центром у столиці України м. Києві, що
відповідає нормам міжнародного і церковного права розвивати
активну співпрацю в усьому спектрі державно-церковних і
суспільно-релігійних відносин зі світовими релігійними центрами – із Ватиканом і Вселенською патріархією.
Реалізація означених заходів сприятиме вдосконаленню
суспільно-релігійних та державно-церковних відносин в Україні
утвердженню Помісної Православної Церкви України, консолідації українського суспільства, зміцненню національної безпеки
Української держави, що є надзвичайно актуальним у контексті
євроатлантичних прагнень України.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ
ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ МЕНШИН ЯК АКТУАЛЬНЕ
ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
У СФЕРІ РЕЛІГІЇ
Стаття присвячена проблематиці практичного забезпечення
реалізації прав етноконфесійних меншин у всіх сферах суспільного
життя. Таке завдання державної політики України у сфері релігії
пропонується вирішувати шляхами гарантування прав і свобод
релігійних меншин, забезпечення конструктивного впливу етноконфесійних спільнот на життя суспільства та держави в
цілому, а також шляхом недопущення дискримінації одних релігійних організацій щодо інших загалом. Запропоновано заходи щодо
практичної реалізації зазначеного завдання державної політики.
Ключові слова: релігійні меншини, етноконфесійні меншини,
державна політика у сфері релігії.
Lutsenko Victoria. Ensuring the implementation of the rights of
ethno-confessional minorities as a current task of the state policy of
Ukraine in the sphere of religion. The article is devoted to the problems of
practical implementation of the rights of ethno-confessional minorities in
all spheres of public life in Ukraine. Such task of state policy in the sphere
of religion is proposed to be solved by means of guaranteeing the rights
and freedoms of religious minorities, ensuring the constructive influence of
ethno-confessional organizations on the life of society and the state as a
whole, as well as by preventing discrimination of one religious
organization against others. Measures for practical realization of the
mentioned task of state policy are offered.
Key words: religious minorities, ethno-confessional minorities, the
state policy in the sphere of religion.
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Постановка проблеми. Одним із актуальних завдань сучасної
державної політики України у сфері релігії є забезпечення
реалізації прав етноконфесійних меншин у всіх сферах суспільного життя. Виконання такого завдання можливе різними
шляхами, серед яких доцільно виділити такі, як гарантування прав
і свобод релігійних меншин, забезпечення конструктивного впливу
етноконфесійних спільнот на життя суспільства та держави в
цілому, а також – недопущення дискримінації одних релігійних
організацій щодо інших.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблематиці теоретичного
осмислення актуальних завдань сучасної державної політики
України у сфері релігії присвячені публікації В. Бондаренка,
Л. Владиченко, В. Войналовича, В. Єленського, О. Зайця, C. Здіорука, А. Козловського, А. Колодного, М. Палінчака, О. Сагана,
В. Токмана, Л. Филипович, У. Хаварівського та інших. Практична
реалізація таких завдань покладається на органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, зокрема на центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
релігії. Водночас у цьому контексті є актуальним теоретичне
осягнення практичного досвіду реалізації таких завдань у практиці
державного управління, чому присвячені публікації М. Васіна,
Л. Владиченко, В. Єленського, С. Здіорука, О. Сагана, А. Юраша
та інших.
Метою статті є проаналізувати шляхи реалізації актуального
завдання державної політики у сфері релігії щодо забезпечення
реалізації прав і свобод етноконфесійних меншин у всіх сферах
суспільного життя та запропонувати заходи щодо їх практичного
впровадження.
Виклад основного матеріалу. Проблематика забезпечення
прав і свобод релігійних меншин актуалізується, перш за все, в
контексті необхідності запобігання і протидії дискримінації осіб
чи їхніх об’єднань за релігійною ознакою.
Попередньо доцільно відзначити, що в українському законодавстві відсутнє поняття «релігійні меншини». Воно наявне тільки
у міжнародних нормативно-правових актах, до яких приєдналася
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Україна, зокрема Резолюції ГА ООН «Декларація про права осіб,
що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних
меншин» (1992) [1] та Резолюції Комісії з прав людини ООН
«Права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин» (1995) [2]. Водночас на міжнародному
рівні й досі не існує єдиного чи погодженого визначення того, які
групи слід вважати меншинами, зокрема релігійними, а також
щодо доцільності використання цього терміна.
Стаття 11 Конституції України гарантує державне сприяння
розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності
всіх корінних народів і національних меншин [3]. Загалом для
демократичних законодавств є традиційною позитивна дискримінація (особливий захист) національних меншин. Проте слід
розуміти, що релігія не є ознакою належності до певного етносу,
оскільки вона, на відміну від мови та культури, не є національним,
а є надетнічним, універсальним феноменом. А тому, підтримуючи
релігійну самобутність національних меншин, Конституція
України, тим самим, позбавляє такої підтримки тих представників
цих меншин, які сповідують інші, відмінні від «самобутньої
релігії», віросповідання.
У практиці державного управління України поняття «релігійні
меншини» найчастіше розглядають як дериват (похідне) від
поняття «національні меншини» й визначають як конфесійні
групи, які за чисельністю, поширенням і впливом у релігійному
середовищі не займають домінуючого положення, а віросповідна й
культова практика яких має свою самодостатність і самобутність.
Такі групи, як правило, називають етноконфесійними (етнорелігійними) меншинами.
На початок 2019 року релігійні організації національних
меншин становили менше 2% (635) всіх релігійних організацій
України (36729). При цьому християнські (православні, католицькі
та протестантські) релігійні осередки (35612) становили разом 97%
релігійної мережі держави [4].
До етноконфесійних релігійних організацій в Україні
зараховують не тільки традиційні об’єднання представників ісламу
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та іудаїзму, а також і релігійні організації караїмів, Вірменської
апостольської церкви, Святої апостольської ассирійської церкви
Сходу, даосизму, Корейської християнської методистської церкви,
інших окремих етноконфесійних релігійних організацій. До таких
організацій можна також віднести осередки Німецької євангелічно-лютеранської церкви (29) та Закарпатської (угорської)
реформатської церкви (118). Однак, аналізуючи релігійну мережу
держави, вказані структури, як правило, зараховують до складу
протестантських релігійних організацій.
Географія поширення етноконфесійних спільнот охоплює всі
регіони держави. Зокрема, іудейські громади діють в усіх областях
України, Німецької євангелічно-лютеранської церкви – в 16 регіонах, Вірменської апостольської церкви – в 20 областях. Певна
кількість етноконфесійних релігійних організацій локалізована в
місцях компактного проживання відповідних національних
меншин: угорці-реформати – у Закарпатській області, караїми – у
Дніпропетровській і Харківській областях, місті Києві,
етноконфесійні громади корейців – у Полтавській області.
Іслам на початок 2019 року представлений в Україні 277 релігійними осередками (менше 1% релігійної мережі держави),
функціонує 8 мусульманських духовних управлінь та низка
незалежних ісламських релігійних організацій [4]. У 2014 році, до
анексії Автономної Республіки Крим, в Україні діяло 1238
мусульманських структур, з яких 81% становили саме релігійні
організації мусульман Криму.
Найчисельнішим ісламським об’єднанням є Духовне управління мусульман України, яке нараховує 124 структури (46%
мусульманських організацій), основна частина яких знаходиться у
Південно-Східному (76%) та Північно-Центральному (20%) регіонах. Інші ісламські об’єднання є нечисленними: Духовне
управління мусульман України «УММА» нараховує 26 організацій; Духовне управління мусульман Автономної Республіки
Крим – 7 громад; Релігійне управління незалежних мусульманських організацій України «Київський Муфтіят» – 3 громади;
Духовний центр мусульман України, центр якого знаходиться на
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тимчасово окупованій території Донеччини, нараховує 19 громад;
незалежні релігійні організації мусульман представлені 77 осередками [4]. Більшість ісламських організацій в Україні належать до
сунітського напряму.
Політичні події, які відбуваються в мусульманських країнах,
відобразилися на міграційних процесах, які є їх похідною та
наслідком. Потік мігрантів і біженців не оминув і Україну,
географічне положення якої передбачає використання її, як
мінімум як транзитну зону і, як максимум, держави для притулку.
На збільшення концентрації осіб, що сповідують іслам, на
материковій частині України також вплинула і анексія Криму, де
традиційно проживала основна частина кримських татар – носіїв
ісламського віросповідання. Як наслідок, упродовж останніх років
збільшилася кількість заснованих представниками ісламу різноманітних організацій, актуалізувалося питання забезпечення їхніх
потреб (відкриття спеціалізованих шкіл, виділення місць для
поховань за ісламським релігійним обрядом, продаж халяльної їжі
тощо). Вказані питання наразі постають актуальними проблемами
державної політики не тільки у сфері релігії.
Іудаїзм на початок 2019 року представлений в Україні
315 релігійними організаціями, які становлять менше 1%
релігійної мережі держави [4].
Найбільшою деномінацією іудеїв є Об`єднання хасидів Хабад
Любавич іудейських релігійних організацій України, яке нараховує 126 структур (42% релігійних організацій іудеїв). На
території держави також діють менш чисельні іудейські деномінації, такі як Об`єднання іудейських релігійних організацій
України (73), Релігійні організації прогресивного іудаїзму (44),
Всеукраїнський конгрес іудейських релігійних організацій (13),
інші незалежні іудейські організації (59) [4].
Для характеристики іудейського релігійного середовища
України перш за все слід зазначити, що Україна є місцем масового
паломництва віруючих іудеїв з усього світу до місць поховання
духовних лідерів іудаїзму. Окрім паломництва до могили лідера
хасидизму цадика Нахмана у місті Умані Черкаської області,
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віруючі іудеї масово відвідують поховання лідерів іудаїзму в смт
Меджибіж Хмельницької області, місті Бердичіві Житомирської
області, в Чернівецькій та Закарпатській областях. Найбільш
чисельною групою віруючих іноземців, які прибувають в Україну
з метою паломництва, є брацлавські хасиди. На святкування Рошга-Шана до могили цадика Нахмана в Умань у 2019 році прибуло
понад 25 тисяч хасидів з більш ніж 20 країн світу, зокрема Ізраїлю,
США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини. Прийом
паломників, забезпечення правопорядку, транспортного, медичного й іншого супроводу таких заходів, створення належних умов
для перебування в місцях паломництва є актуальним питанням
державної політики не тільки у сфері релігії.
Разом з тим, крім релігійних спільнот національних меншин
(мусульман, іудеїв, караїмів, угорців-реформатів, німецьких та
шведських лютеран, вірмен-григоріан та інших), на практиці до
релігійних меншин відносять також історично традиційні для
України, проте нечисленні релігійні згромадження окремих православних і протестантських деномінацій (старообрядники та інші)
та організації нетрадиційних релігійних новоутворень (неохристиян, неоязичників та інші).
Крім того, в останні десятиліття в Україні збільшилася
кількість мігрантів, які створюють нові, нехарактерні для України
етноконфесійні утворення (араби, афганці, в’єтнамці, китайці,
корейці тощо).
Загалом, Парламентською Асамблеєю Ради Європи видано
низку документів, які, тою чи іншою мірою, стосуються
забезпечення реалізації прав і свобод релігійних меншин, зокрема
Рекомендація 1556 (2002) «Релігія і зміни у Центральній та
Східній Європі», Резолюція 1928 (2013) «Гарантування права
людини стосовно релігії та переконань і захист релігійних громад
від насильства», Резолюція 2036 (2015) «Протидія нетерпимості та
дискримінації в Європі з особливим акцентом щодо християн»,
Резолюція 2076 (2015) та Рекомендація 2080 (2015) «Свобода
релігії та співіснування (життя разом) в демократичному суспільстві», Резолюція 2163 (2017) й Рекомендація 2101 (2017)
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«Захист прав батьків і дітей, що належать до релігійних меншин»
тощо.
В їх контексті для України, як і для багатьох інших країн
Європи, є актуальною проблема забезпечення реалізації прав
релігійних меншин у всіх сферах суспільного життя. І тому, окрім
актуальності питання визначення й закріплення в українському
законодавстві поняття «релігійні меншини», на нашу думку, для
України є необхідним вжиття заходів, спрямованих на: недопущення прийняття державою правових норм, які встановлюють
дискримінаційну відмінність між реалізацією прав релігійною
більшістю й релігійною меншістю; при забезпеченні дотримання
прав представників різних віросповідань, сприяння держави в
розумному пристосуванні до релігійних переконань та традицій
представників релігійних меншин (у культових відправах, одязі,
їжі, святкуванні свят, одруженні, похованні померлих тощо);
недопущення примушування до виконання дій, які йдуть всупереч
з релігійними переконаннями осіб (наприклад, щодо військової
служби) тощо. Доцільним у цьому контексті, на нашу думку,
також буде вироблення концептуальних засад забезпечення
державою реалізації прав і свобод релігійних меншин в усіх
сферах суспільного життя.
Разом з тим, в українських реаліях досить актуальною є
проблематика впливу етноконфесійних спільнот на життя
суспільства та держави в цілому, оскільки, як показує практика,
такий вплив може бути як конструктивним, так і деструктивним.
Так, з одного боку, саме полірелігійне суспільство з великою
часткою етноконфесійних спільнот сприяє затвердженню цінностей свободи совісті, виробленню загальних суспільних норм та
ідеалів, які об’єднують навколо себе громадян – представників
різних релігій та віросповідань, що унеможливлює домінування
жодного з релігійних світоглядів, сприяє релігійному плюралізму
та утвердженню громадянського суспільства.
З іншого боку, залежно від чисельності, інтегрованості в
суспільство, впливу на суспільні процеси, характеру зв’язку з
країною походження етноконфесійні спільноти можуть стати
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провідниками не завжди дружньої політики релігійних, національних та політичних центрів країн їхнього етнічного
походження на території Української держави.
Так, найбільшою етнічною меншиною в Україні є росіяни
(понад 17% населення країни за переписом від 2001 року). Серед
заснованих на території України етнічними росіянами (впродовж
останніх століть) релігійних згромаджень найбільше православних
та старообрядницьких релігійних організацій. Ці релігійні
організації можна умовно розділити на тих, для кого особливо
важливий зв’язок з Російською (Руською) православною церквою
та Московським патріархатом (їх значно більша частка) та тих, які
є опозиційними до цієї Церкви (Одеська єпархія Російської
православної церкви за кордоном (відмовилась увійти до складу
РПЦ), Істинно-православна церква тощо). Представники останньої, значно меншої етноконфесійної групи, займають переважно
нейтральну позицію до процесу українського націє- та державотворення, тоді як для значно більшої кількості етнічних росіян в
Україні Московський патріархат та релігійні організації, які
перебувають в єдності з ним, є передусім національними,
політичними й лише потім релігійними центрами та осередками,
що єднають їх з країною їхнього етнічного походження. Ця країна,
як відомо, впродовж останніх років здійснює не тільки ворожу
щодо Української держави та її націє- та державотворчого
процесів політику, а й військову агресію на її території.
Разом з тим, наприклад, польська, румунська чи словацька
етноконфесійні спільноти активно залучені до транскордонного
співробітництва та налагодження дружніх контактів між урядами,
бізнесовими, громадськими, благодійними, релігійними та іншими
організаціями України та країн їхнього етнічного походження.
Проте і віддаленість від країн свого етнічного походження не є
перешкодою для налагодження та розвитку співробітництва між
громадянами й організаціями для азербайджанської, вірменської,
грецької, китайської, німецької чи шведської етноконфесійних
спільнот. Прикладом співробітництва міжнародних конфесійних
та національних об’єднань є співпраця Меджлісу кримсько428
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татарського народу зі Всесвітнім конгресом татар тощо. Такі
етноконфесійні спільноти сприяють розширенню контактів
держави України, в якій вони проживають, з країнами чи цілими
регіонами їхнього етнічного походження, внаслідок чого Українська держава отримує нові геополітичні, економічні, соціальні, а в
контексті європейської інтеграції також і нові інтеграційні
можливості (щодо європейських країн).
Отже, враховуючи наявність на українських теренах як
конструктивного, так і деструктивного впливу діяльності етноконфесійних спільнот на життя українського суспільства та
держави в цілому, є потреба у диференційованому підході до
підтримки такої їхньої діяльності, що має базуватися на
об’єктивній оцінці впливу цієї діяльності на консолідацію
українського суспільства, процеси українського націє- та державотворення, розбудови громадянського суспільства, а також з метою
недопущення в ньому розколу за етноконфесійною ознакою.
У цьому контексті також є важливим недопущення негативних проявів процесу етноконфесійної регіоналізації, який є
об’єктивним наслідком складних історичних процесів, і в
демократичних умовах, з урахуванням конституційно гарантованого принципу свободи віросповідання, не може бути якось
штучно змінений. Разом з тим, на базі таких територій актуальним
є недопущення формування територій сильного домінування
однієї з церков у духовній, культурній, політико-правовій та інших
сферах суспільного життя, оскільки за таких обставин інші
релігійні організації цих територій можуть перетворитися на
дискримінованих.
Проблематика недопущення дискримінації одних релігійних
організацій щодо інших актуальна не тільки у порушеному
контексті, проте і загалом для багатьох демократичних суспільств.
Необхідність недопущення дискримінації одних релігійних
організацій щодо інших, зокрема через утримання від введення
державою ієрархії релігійних організацій, дотримання принципу
рівності та рівного ставлення до них всіх визначено у
Підсумковому документі Віденської зустрічі представників
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НБСЄ (1989) [5] та Рекомендації ОБСЄ з проблем свободи релігії і
віросповідання за результатами Віденської зустрічі (2003) [6]. Їх
метою є запобігання посиленню дискримінаційних тенденцій,
особливо щодо організацій релігійних меншин.
З одного боку, в Україні, на відміну від багатьох країн
Європи, ієрархія релігійних організацій дійсно відсутня (відсутня
державна церква чи церква з особливим статусом), а рівність усіх
релігій, віросповідань та релігійних організацій перед законом,
неприпустимість встановлення будь-яких переваг або обмежень
однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо
інших – закріплена у статті 5 Закону України «Про свободу совісті
та релігійні організації» [7].
Більше того, американський дослідник релігії Х. Казанова
відзначає, що Україна є фактично єдиною країною Європи, яка
відійшла від європейської моделі національної церкви (двох
церков) та релігійних меншин і наблизилася до американської
моделі релігійного деномінаціоналізму, внаслідок чого в Україні
постала найрозмаїтіша, найплюралістичніша й найзмагальніша в
континентальній Європі релігійна система [8, с. 10].
З іншого боку, соціологічні опитування Центру Разумкова від
2019 року засвідчили погіршення оцінки громадянами політики
держави у сфері релігії, зокрема дотримання принципу рівності
(рівного ставлення до) церков і релігійних організацій.
Так, рівень підтримки позитивної відповіді на питання «В
Україні існує повна свобода совісті і рівність віросповідань?» від
76% у 2010 році знизився до 69% у 2019 році. При оцінці
ставлення держави до церков лише 21% опитаних обрали відповідь «Влада ставиться однаково до всіх релігійних організацій»,
тоді як 41% опитаних упевнені у тому, що «Є церкви, до яких
влада ставиться краще, ніж до інших» (24%) або в тому, що «Влада
вивищує одну церкву на противагу іншим» (17%) [9, с. 30–32].
Отже, існує проблема неоднакового ставлення представників
влади до релігійних організацій України.
Для вирішення вказаної проблеми, на нашу думку, є
необхідним вжиття заходів щодо законодавчого посилення
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відповідальності представників державних і місцевих влад за
порушення принципу рівності та рівного ставлення до всіх релігій,
віросповідань та релігійних організацій.
Назагал слід додати, що питання забезпечення прав
національних, а в їх контексті й етноконфесійних, спільнот є
важливою частиною загальноєвропейської політики у сфері
забезпечення прав і свобод людини. В цьому контексті доцільно
також звернути увагу на існування низки міжнародних спеціалізованих організацій, які займаються моніторингом етнічних,
національних, релігійних утисків, станом свободи совісті, забезпеченням прав релігійних меншин, біженців, відновленням прав
депортованих народів тощо (відповідні структури ОБСЄ, Ради
Європи). Усунення виявлених унаслідок такого моніторингу
недоліків є важливим шляхом приведення українського законодавства до світових, у тому числі європейських, стандартів
забезпечення всіх прав і свобод людини, зокрема у сфері релігії,
сприяє покращенню іміджу Української держави.
Висновки. Актуальне завдання державної політики України у
сфері релігії щодо забезпечення реалізації прав етноконфесійних
меншин пропонується вирішувати шляхом гарантування прав і
свобод релігійних меншин, шляхом забезпечення конструктивного
впливу етноконфесійних спільнот на життя суспільства та держави
в цілому, а також шляхом недопущення дискримінації одних
релігійних організацій щодо інших.
Перший шлях потребує вжиття заходів щодо визначення й
закріплення в українському законодавстві поняття «релігійні
меншини»; вироблення концептуальних засад забезпечення
державою реалізації ними прав і свобод у всіх сферах суспільного
життя; недопущення прийняття правових норм, які встановлюють
дискримінаційну відмінність між реалізацією прав релігійною
більшістю й релігійною меншістю; сприяння держави в розумному
пристосуванні до релігійних переконань і традицій представників
релігійних меншин; недопущення примушування до виконання
дій, які йдуть всупереч з релігійними переконаннями осіб тощо.
Другий шлях потребує проведення заходів щодо забезпечення
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об’єктивної оцінки впливу діяльності етноконфесійних спільнот на
українське суспільство, забезпечення диференційованого підходу
до підтримки державою такої їхньої діяльності, недопущення
негативних проявів процесу етноконфесійної регіоналізації. Третій
шлях потребує заходів з утримання держави від введення ієрархії
релігійних організацій, дотримання принципу рівності та рівного
ставлення до всіх релігій, віросповідань та релігійних організацій,
законодавчого
посилення
відповідальності
представників
державних і місцевих влад за порушення цього принципу.
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У статті висвітлені сучасні проблеми українського православ’я в контексті гібридної війни Росії проти України. Показано
загрози й виклики національній безпеці Української держави з
огляду на дестабілізуючий вплив Російської православної церкви.
Особлива увага приділяється питанню надання Україні Томоса
про автокефалію й пошуку шляхів стимулювання процесу
подальшого приєднання до ПЦУ інших церков. Визначено, що РПЦ
через свою структурну одиницю – УПЦ Московського патріархату – і надалі залишається провідником шовіністичної ідеології
Росії в Україні, проводячи цілеспрямовану системну політику на
нівелювання іміджу ПЦУ як в Україні, так і за її межами.
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purposeful systematic policy directed to counterbalance the image of
the CCU, both in Ukraine and abroad.
Key words: hybrid war, national security of Ukraine, Moscow
patriarchate, Tomos, autocephaly, Local Orthodox Church of Ukraine,
Russian Orthodox Church.
Багаторічна роз’єднаність українського православ’я практично на три структури була болісною проблемою останніх десятиліть
не тільки в релігійній сфері Української держави. Українська
православна церква (Московського патріархату) під керівництвом
свого центру в Росії, поляризуючи українське суспільство на два
табори, стала п’ятою колоною під час гібридної війни Росії в
Україні. В ситуації, що склалася, це стало питанням національної
безпеки всієї Української держави.
Говорячи про РПЦ, треба ясно розуміти, що ця інституція є
певним державним підрозділом Російської Федерації, а її
предстоятель Кирило самостійно не приймає жодного рішення
щодо питань України. Перебуваючи у підпорядкуванні Російської
держави, РПЦ через свою митрополію УПЦ (МП), яка повністю
залежна від неї, є провідником шовіністичної політики Росії в
Україні.
«Зараз відбувається боротьба не між єдиною Помісною
православною церквою та РПЦ в Україні – це боротьба на
міжнародному рівні, це певною мірою є геополітикою, бо російська держава працює в цьому напрямі вже десятиліття», –
наголосив предстоятель Православної церкви України митрополит
Епіфаній [1].
Російсько-українська гібридна війна 2014–2019 років стала
каталізатором відродження та зміцнення національної ідентичності українців. Водночас Українська держава посприяла об’єднанню православних в єдину Церкву, котра й отримала довгоочікуваний Томос про автокефалію від Вселенського Патріарха.
Надання Патріархом Варфоломієм автокефалії Українській
церкві не було спонтанним чи випадковим. Українська церква
разом з українським народом йшла до самостійності багато
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століть, починаючи з 1325 року, коли Київський митрополичий
престол неканонічним способом було перенесено до Москви.
За словами Патріарха Варфоломія, питання України тривало
довго. Церква-Матір не раптово вирішила зайнятись якоюсь
вигаданою проблемою. Саме той факт, що декому стала близькою
ідея розколу і вони не були зацікавлені у розв’язанні величезної
існуючої церковної проблеми, не звільнив Константинопольський
патріархат від відповідальності за її розв’язання [2].
Надавши автокефалію Українській церкві, Константинопольський Патріарх потрапив під шквал критики з боку РПЦ та її
сателітів. Крики про «втручання» Константинополя в українські
справи, про «канонічність» та «неканонічність» постійно лунають
з боку адептів «русского міра» з метою збурення суспільної
напруги як в українському суспільстві, так і за його межами.
Святійший Патріарх Варфоломій пояснив таке «втручання»
зміною фактів і обставин в Україні після анексії Криму 2014 року,
а також тим, що «за тридцять років Москві не вдалося нічого зробити, крім поглиблення розколу в українському суспільстві» [2].
Що ж до питання «канонічності» і «неканонічності», то
Патріарх Варфоломій наголосив: «Фактом є те, що не існує
якогось канонічного тексту, тобто якогось патріаршого томоса або
якогось патріаршого і синодального акта, яким Київська митрополія передавалася би Московському патріархату…, а листи
патріарха Діонісія, надіслані 1686 року, не можуть бути
зрозумілішими. Вони не лише не передають Київську митрополію
Московському патріархату, але, більше того, визначають основною передумовою, що кожен київський предстоятель продовжує
згадувати Константинопольського Патріарха як свого канонічного
очільника». Таким чином, «…Київська митрополія не могла бути
передана Московському патріархату, якщо Київський митрополит
мав і надалі згадувати Константинопольського патріарха. На жаль,
Московський патріархат в односторонньому порядку порушив цю
угоду», бо розумів, «що це є видимим знаком канонічної
юрисдикційної належності Київської митрополії до Констан436
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тинополя….Більше того, патріарх Московський Никон (1652–
1658) антиканонічно присвоїв собі титул патріарха Великої, і
Малої, і Білої Русі, що є доказом експансіоністського духу, яким
він був одержимий» [2].
Також Патріарх Варфоломій наголосив, що в Томосі Польської
церкви чітко написано, що передача Київської митрополії та її
злиття з Московською церквою було здійснене всупереч канонічим
положенням. Отож, це свідчить про те, що Вселенський патріархат і
через 238 років не переставав указувати на це антиканонічне
захоплення Київської митрополії Московським патріархатом, адже
не існує такого канону, який би свідчив про те, що гріх або
антиканонічність з плином часу зцілюються і перетворюються на
канонічність. Наскільки нам відомо, «те, що від початку не було
дійсним, не може бути утверджено плином часу» [2].
Таким чином, з наданням Томоса та отриманням автокефалії
православні України є визнаною Церквою, перебувають у
канонічних межах, що надає можливість для єдності всіх гілок
православ’я і спільної Євхаристії.
Процес відновлення цієї єдності українського православ’я
відбувається поступово. На сьогодні дані про кількість парафій, які
перейшли від УПЦ (МП) до Православної церкви України після
Об’єднавчого Собору 15 грудня 2018 року, свідчать про понад 500
у всіх областях України.
«Процес приєднання до ПЦУ повинен бути поступовим,
мирним, добровільним і ми не повинні міряти його часом і
кількістю, – наголошує митрополит Епіфаній. – Ми не маємо права
зараз розпалювати в Україні інший, релігійний фронт, достатньо
війни на Сході України» [1].
Процес приєднання до ПЦУ буде набагато активніший, коли
згідно з відповідним Законом України, що прийнятий Верховною
Радою України, остаточно відбудеться перейменування УПЦ (МП)
в Російську православну церкву в Україні. Тоді кожен громадянин
і кожен священнослужитель не буде лукавити, а повинен буде
свідомо зробити нарешті вибір – називатися Українською церквою
чи Російською.
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Тим часом, РПЦ разом зі своєю філією в Україні, так званою
Українською православною церквою, продовжує системну й
цілеспрямовану політику на нівелювання іміджу Помісної православної церкви як в Україні, так і за її межами. З цією метою
застосовуються різні методи, починаючи від неправдивих тверджень про відсутність майбутнього у об’єднаної Церкви і
закінчуючи різного роду залякуваннями архієреїв, священиків і
вірних інших церков.
На особливу увагу в цьому контексті заслуговують деякі
матеріали вищих керівних органів Московського патріархату.
Наприклад, заяви Священного синоду РПЦ від 26.02.2019 року
«Про положення Української Православної Церкви». Зокрема, в
цій заяві зазначається, що Священний синод глибоко стурбований
ситуацією з погіршенням становища Української православної
церкви, а саме: «…надання Константинопольським Патріархом
Томоса ПЦУ шляхом штучного об’єднання двох неканонічних
організацій суттєво погіршило міжконфесійні відносини; особливе
занепокоєння викликає втручання Української держави в церковні
справи та прийняті Верховною Радою України дискримінаційні
закони, що легалізують захоплення монастирів та храмів УПЦ;
таке беззаконня призвело до сплеску насилля щодо духовенства і
віруючих УПЦ…» [3]. А далі синод РПЦ, обливаючи брудом
українців і їхню державу, лукаво звертається до світової спільноти
з проханням звернути увагу на «факти порушення прав людини та
надати оцінку грубому втручанню Української держави у справи
церкви» [3].
Згадані вище випадки не мають нічого спільного з істиною,
навпаки, деякі з них є точним віддзеркаленням ситуацій, що
відбуваються останнім часом з духовенством, храмами, парафіянами церков, які за своєю орієнтацією не угодні Московському
патріархату. Досить згадати релігійні переслідування в Криму та
окупованому Донбасі, де релігійним громадам забороняють
діяльність, а активісти тих громад ставали жертвами насильства й
навіть тортур. Водночас на тимчасово окупованих територіях
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Сходу України споруди релігійних меншин конфісковуються
окупантами та навіть використовуються як військові об’єкти [4].
Нещодавно, 8 листопада 2019 року, Олександрійський
патріархат, що є найстарішим патріархатом після Константинопольського і займає 2-ге місце в Диптиху Православних церков
світу з 15 існуючих, визнав автокефалію Православної церкви
України [5]. Це є позитивним сигналом, адже інші помісні церкви
заявляли, що визначатимуться щодо визнання ПЦУ після того, як
її визнають такі старі патріархати, як Олександрійський.
Ще раніше, 13 жовтня 2019 року, Православна церква України отримала визнання від Грецької (Елладської) Православної
церкви [6].
Звичайно, що після отримання Томосу Митрополитом
Київським і всієї України Епіфанієм 6 січня 2019 року в ПЦУ
очікували, що перші визнання вже мають відбутися за кілька
місяців, однак, як бачимо, цей процес виявився дещо триваліший.
Необхідно наголосити, що не важливо, скільки часу займає
процедура визнання незалежності (автокефалії) Православної
церкви України. Надзвичайно важливо інше: цей процес є
незворотнім і вплив Москви щоразу в Україні буде зменшуватися,
оскільки Томосом про автокефалію Православної церкви України
нарешті перерізана остання легальна артерія, котрою вливалася
отрута у свідомість українських громадян.
Звичайно, що Російська церква і держава всіляко будуть і далі
«сумлінно працювати» всередині кожної автокефальної церкви,
підбурюючи їх супроти України та її Церкви. Однак продовження
такої політики Росії не лякає український народ, а лише консолідує
і зміцнює його.
Для Української держави і української нації важливим є те,
що сьогодні після довголітнього очікування українське православ’я перебуває в єдності зі Вселенською православною церквою,
а це надає йому повні права суб’єкта міжнародних релігійних
відносин нарівні з іншими помісними автокефальними церквами
всього світу.
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РЕЗОЛЮЦІЯ
Всеукраїнської наукової конференції
«Етнополітика в Україні: дискурс і реалії»
21 листопада 2019 року
Учасники Всеукраїнської наукової конференції «Етнополітика
в Україні: дискурс і реалії», обговоривши актуальні проблеми
сучасної державної етнополітики, досвід етнонаціонального
розвитку України та його відтворення у політичному та науковому
дискурсі, вважають за необхідне констатувати:
1. Демократичні трансформації та тенденції останніх років
мають місце й у сфері етнонаціональних відносин. Відбуваються
масштабні позитивні процеси, багато з яких мають цивілізаційний
та світоглядний виміри. Водночас сформувалося чимало кризових
явищ, у тому числі спричинених агресією Російської Федерації
проти України.
2. Вагомим є внесок громадян української та всіх інших
національностей у захист державної незалежності та територіальної цілісності України, у збереження й примноження її
історичної, культурної та духовної спадщини. Національнокультурні товариства як частина громадянського суспільства є
впливовим чинником вітчизняного інтеграційного процесу.
3. Важливою стороною громадянської інтеграції українського
соціуму стало її наповнення україноцентричним змістом. Це
спричинило мобілізацію українофобських сил, що має, зокрема,
зворотньою реакцією активізацію противників набуття автокефалії
Православною церквою України, зміцнення державного статусу
української мови. Ускладнився історичний діалог із Польщею.
Незадоволення органів влади Угорщини та Румунії новим Законом
України «Про освіту» вилилося у низку деструктивних заяв і дій з
їх боку. Спроби розхитати міжетнічну злагоду в Україні вимагають належної реакції всіх сил, зацікавлених у забезпеченні прав
національної більшості і національних меншин та їх інтеграції в
єдину громадянську націю.
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4. Утворення Православної церкви України, недавнє визнання
її канонічності Елладською православною церквою стали шансом
для подолання релігійного розколу в країні. Ухвалений 17 січня
2019 року Закон України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури
державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної
особи», його реалізація, є вкрай важливою для українського
суспільства, служить збереженню в ньому високого рівня
релігійної толерантності.
5. Масштаби та характер внутрішніх демографічних процесів і
трудової еміграції продукують загрози національній безпеці
України в економічній, оборонній, науково-технологічній та
соціогуманітарній сферах.
6. Водночас спостерігаються позитивні зміни, багато в чому
пов’язані з посиленням уваги органів влади до етнополітичної
проблематики. Громадськістю позитивно сприймається часткове
оновлення й підготовка проектів змін до законодавства у сфері
міжнаціональних відносин та свободи совісті, зокрема «Концепції
державної етнонаціональної політики», а також рішення про
створення Державної служби з етнополітики та свободи совісті.
7. Суспільна динаміка актуалізувала необхідність наукового
осмислення ситуації для з’ясування та практичної реалізації
найбільш ефективних механізмів і способів державної політики
консолідації суспільства, в тому числі у сфері етнонаціональних і
релігійно-конфесійних відносин та історичної пам’яті. Ситуація
потребує від науковців поглибленого неупередженого аналізу
минулого й сьогодення та врахування історичних уроків і сучасних викликів у моделюванні оптимальних шляхів розбудови
держави на принципах свободи і демократії. Серед пріоритетних
напрямів наукових студій, які потребують державної підтримки –
питання узагальнення історичного досвіду України в налагодженні
інтеграційної міжетнічної та міжконфесійної комунікації, збереження й розвитку спільної історичної, культурної та духовної
спадщини етносів України, зміцнення громадянської ідентичності
всередині вітчизняного багатоетнічного соціуму, розвінчування
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різного роду спотворень та фальсифікацій з боку ідеологів і
пропагандистів так званого «русского міра», вироблення способів
узгодження мовнокультурних прав представників різних етнічних
груп та забезпечення єдності української нації.
8. Етнонаціональний розвиток потребує постійного
політологічного, правознавчого, соціологічного моніторингу.
Співпраця науковців, громадськості та уповноважених державних
інституцій має потенціал синергетичного ресурсу забезпечення
міжнаціональної злагоди, збереження й розвитку культурної,
мовної, етнічної та релігійної самобутності усіх складових
українського народу. Проекти відповідного профілю потребують
цільового державного фінансування.
9. Учасники Конференції висловлюють упевненість, що
дотримуючись конституційних норм і європейських стандартів
захисту інтересів національної більшості та прав національних
меншин, спираючись на наукове бачення ситуації, Україна
спроможна підвищувати конструктивні спроможності своєї
політики в царині етнонаціональних і конфесійних відносин та
міграції.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Всеукраїнської наукової конференції
«Етнополітика в Україні: дискурс і реалії»
1. Конференція закликає наукову громадскість та Міністерство культури, молоді та спорту України активізувати спільну
роботу щодо подальшої розробки та оновлення законодавства
України, яке регулює сферу міжнаціональних відносин та свободи
совісті (зокрема, Закону України «Про національні меншини в
Україні»).
Невідкладного розгляду Верховною Радою України і наступної імплементації у правовому полі України потребує проект
Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної
політики України», спрямованого на збереження в українському
суспільстві високого рівня міжнаціональної злагоди та релігійної
толерантності.
2. Учасники Конференції висловлюють підтримку ініціативам
Уряду щодо створення Державної служби з етнополітики та
свободи совісті і підкреслюють важливість такої державної
інституції в багатонаціональному та мультиконфесійному українському суспільстві й звертаються до керівництва держави із
закликом якомога швидше завершити конституювання цього
центрального органу виконавчої влади.
3. З метою більш повного залучення громадськості до
обговорення питань етнополітики та свободи совісті, забезпечення
інформаційної взаємодії всіх суб’єктів міжнаціональних та
міжконфесійних відносин в Україні вважаємо за доцільне
утворити при Державній службі з етнополітики та свободи совісті
постійно діючу громадську Експертну раду.
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