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Передмова
Цивілізаційний підхід до вивчення історії людства, окремих
країн (регіональних і локальних цивілізацій) переживає сплеск
інтересу до нього з боку суспільствознавців, особливо у світлі
нових викликів, які постають як перед світовою цивілізацією, так і
регіональними і локальними цивілізаціями.
Центральною категорією у цивілізаційному аналізі є поняття
«цивілізація». Шкала критеріїв для класифікації ще у А. Тойнбі
дуже рухома. Тільки дві складові він вважає стабільними – релігія
і територіальні ознаки. Згідно зі своїми критеріями А.Тойнбі
визначає 21 цивілізацію.
Подальші дослідження довели, що критерії систематизації,
застосовані Тойнбі, надто неточні і переплутані. Різні автори
пропонували свої критерії визначення цивілізацій – культуру,
мову, релігії, території і т. д. Тому стійкої системи цивілізацій до
цього часу немає. У цій роботі враховані (але критично) головні
концепції і запропоновані власні підходи щодо систематизації, де
на перший план висунуті такі категорії, як: спосіб життя соціумів,
релігія, мова, територія та деякі інші. Цивілізації розглядаються в
роботі також залежно від ролі у світі і регіонах.
Об’єктами цивілізаційного аналізу стали світова цивілізація,
глобальні і регіональні цивілізації, зокрема українська і російська,
як цивілізації, які відчужені одна від одної (чуждые – рос.)
Швидкий перехід від «союзу» з Росією до ворожих відносин, які
фактично переросли у війну, роблять ці цивілізації антагоністами.
Тут відіграють роль й етнічні,1 й ідеологічні, і життєво-побутові
цивілізаційні відмінності (цінності).
У монографії застосований комплексний підхід до цивілізаційної мапи світу, і цивілізації визначаються такими рисами:
1) перехід від тваринного до соціального способу життя;
2) широкий суспільний розподіл праці (професійний); 3) виникнення писемності, міст, класів, держави та інших соціальних
інститутів, релігій тощо; 4) техніко-технологічний і культурний (у
вузькому сенсі) базис цивілізації і т.д.
1

За новими генетичними дослідженнями Росія не є слов'янською країною.
Більшість населення Росії становлять фіно-угри, тюрки та інші етноси. В країні
проживає декілька мільйонів етнічних українців.
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Автори спираються на роботи класиків цивілізаційного
аналізу: О. Шпенглера, А. Тойнбі, М. Вебера, Ф. Броделя,
М. Данилевського, Ф. Енгельса, С. Гантінґтона та інших.
Враховані дослідження українських науковців.
У Інституті політичних і етнонаціональних досліджень
І.Ф. Кураса НАН України вже тривалий час вивчають питання
розвитку світової (і європейської зокрема) цивілізації з політичного боку: історія держав і політичних інститутів, специфіка
політичного індивідуума, політична ментальність.
Сучасні дослідники цивілізацій відмовилися від лінійного
розуміння історіїї, розглядають історичний процес як сукупність,
що історично склалася, спільнот – глобальних, регіональних,
локальних цивілізацій, що мають власні території, мови, релігії,
відрізняються своїми особливостями у способі життя, економіці,
культурі, національному характері. Кожна цивілізація проходить
свої етапи (стадії історичного розвитку, має своїх друзів
(партнерів) і ворогів. Переваги такого підходу дозволяють
розглядати суспільні спільноти всебічно, не виключаючи жодного
структурного елементу соціальних організмів, враховуючи
специфіку союзів, регіонів, окремих країн.
Безумовно, автори цієї книги, як й інші українські дослідники,
головну увагу приділили українській регіональній цивілізації, її
партнерам і ворогам (у першу чергу Росії). Конфлікт з Росією
розглядається з цивілізаційного боку, як розлучення з євразійською цивілізацією. Росія спробувала налагодити союзні
відносини з Китаєм, але останній не пішов на широку співпрацю,
заморозив усі глобальні пропозиції Росії, тому що планує
більшість своїх демографічних і економічних проблем розв’язувати за рахунок експансії на російські простори, вважаючи їх
безлюдними й своєю історичною сферою впливу.
У роботі приділена увага й іншим партнерам України,
особливо ЄС і США. ЄС поступово стає субрегіональною
цивілізацією, а США давно вже стали глобальною цивілізацією.
Книгу підготували: М. Михальченко – передмова, розділ І,
післямова; З. Самчук – розділ ІІ; Ю. Шайгородський – розділ ІІІ;
М. Горєлов – розділ ІV; О. Чорний – розділ V; В. Ковалевський –
розділ VІ; В. Гриневич – розділ VІІ; Ю. Шаповал – розділ VІІІ.
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Розділ І. Методологія дослідження парадигми
політичного розвитку України: цивілізаційний аспект
Політичний розвиток України, досліджений під кутом зору
парадигми її цивілізаційного визначення і самовизначення,
видається суперечливим. Ця суперечливість залежить від багатьох
внутрішніх і зовнішніх впливів на формування стратегій і тактики
курсу України. Тут об’єктивні і суб’єктивні фактори впливу так
переплетені, що інколи важко їх класифікувати.
Кожні вибори Президента і парламенту, зміни у політиці
глобальних гравців світу і світових фінансових інститутів можуть
позначитися на парадигмі політичного розвитку України.
Тому цивілізаційний аналіз політичного розвитку України
повинен бути здійснений у тісному зв’язку з такими аспектами
розвитку цивілізацій:
1. Цивілізаційний аналіз як інструмент політичного пізнання.
2. Методологічні проблеми пізнання тенденцій сучасного
цивілізаційного процесу.
3. Стратегія і тактика цивілізаційного розвитку України.
У концепції цього розділу об’єднано дві тези: а) про суперечливість розвитку світової цивілізації, де розвиток (у тому числі
політичний) може відбуватися прогресивно, регресивно, по колу і
т.д.); б) різні глобальні, регіональні і осередкові цивілізації
проходять етапи становлення, розквіту, вибухів (окремі цивілізації), занепаду, включно до зникнення.
1. Цивілізаційний аналіз як інструмент політичного
пізнання
Людину, суспільство завжди цікавило, що з ними було в минулому, що чекає в майбутньому? Особливо у політичному контексті,
коли мрія-ілюзія про "будівництво комунізму" гучно сконала.
Тому дослідження історії і теорії розвитку цивілізацій є
передумовою дослідження розвитку української регіональної
цивілізації, передбачення її майбутнього.
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Кожен об’єкт пізнання, у цьому випадку цивілізації, підказує
методології, спосіб пізнання. Як людину не можна пізнати з
автобіографії, потрібно вивчати факти діяльності, психологію, так
і цивілізація має свою "біографію", факти розвитку, боротьби за
виживання, не завжди красивої боротьби. Грецька, римська,
македонська цивілізації характеризуються не менш жорстокими
методами боротьби, ніж фашистська і радянська системи
(ідеологічні цивілізації). Але негатив швидко забувається. Міфи,
легенди формуються на перемогах, а не на поразках. І формують їх
переможці, які диктують історикам (політологам іноді прямо, іноді
опосередковано) їх зміст. Наприклад, концепція "пасіонарності"
Росії, запропонована Л. Гумільовим, насправді є ідеологічним
виправданням агресивної колоніальної практики Російської
(Московської) цивілізації – держави.
Історик не повинен бути політологом. Його завдання розшукати факти, артефакти. Політологи пояснюють, аналізують
політику, але не повинні бути пророками. Чим ближче вони до
сьогодення, тим більше вони помиляються, фальсифікують,
інтерпретують в інтересах політичних сил, своїх ідеологічних
уявлень, смаків.
Політичне пізнання користується багатьма методами соціального пізнання: конкретно-історичним, системним, синергетичним,
формаційним, конкретно-соціологічним і т. д. Серед них чільне
місце посідає і цивілізаційний підхід. Він не зайняв місце
формаційного, а має своє "законне" місце.
У сучасному соціальному пізнанні, коли теорією і практикою
доведена обмеженість теорії суспільно-економічних формацій і,
взагалі, формаційного аналізу, було б безперспективно шукати
інший "універсальний" підхід. Кожен пізнавальний підхід, який
довів свою цінність, є рівним серед інших. На перший план його
"виштовхує" загострення реальної проблематики співіснування,
конкуренції, співробітництва різних цивілізацій на тлі розвитку,
процесів глобалізації. Якась осередкова цивілізація може набути
глобального значення через концентрацію офшорних компаній,
банків, технологій.
У свій час Е. Кант, розглядаючи цивілізаційний розвиток,
писав, що цивілізація – це усвідомлення руху до свободи. І в
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пізнавальному розумінні – це так. Тому що розвиток цивілізації
(світової) розкриває обрії пізнання, забезпечує розвиток науки,
техніки, сільського господарства. Але розвиток пізнання, способу
мислення у кожній регіональній цивілізації має спільне і
специфічне, що визначається простором цивілізації, політичним і
економічним ладом, способом суспільного і родинного життя.
Одні цивілізації зосереджуються на війнах, інші – на економічному розвиткові, треті – на одному типі виробництва, наприклад,
на рибальстві, вирощуванні великої рогатої худоби, вівчарництві.
Вони будують відповідні специфічні політичні та освітні системи.
Нині відбувається цивілізаційне визначення і самовизначення
України, і суспільна наука повинна сприяти розвитку цього
процесу у правильному напрямі.
Цивілізаційне визначення України відрізняється від цивілізаційного самовизначення. Перше – результат більшої міри тиску
зовнішніх політичних і економічних факторів. Коли були
підписані Біловезькі угоди, першим завданням Б. Єльцин бачив
захоплення влади у Росії і відсторонення компартійної номенклатури на чолі з М. Горбачовим. А потім він бачив для Росії курс
на повернення в імперію республік, які розбіглися. І першою
мішенню він і його наступник В. Путін обрали Україну, без якої
відновлення імперії було неможливе. Тому політичне і економічне
"прив'язування" до неї для Росії стало основною метою. Усі
пам’ятають слова Б. Єльцина: "Прокинувшись ранком, я думаю,
що я зробив для України". Це слова з підтекстом, що Росія зробила
для "прив'язування" України. Інколи Росія йшла на деякі поступки
для неї. але ще при Б. Єльцині почалася енергетична блокада
України, коли прикручували "газовий вентиль", коли російські
олігархи частково приватизували економіку України. Це була
стратегія, щоб Україна змінила цивілізаційне визначення і
самовизначення, яке вона оголосила у 1991–1992 роках.
В. Путін продовжував другий етап економічного і політичного
тиску на Україну, довівши до відкритої військової агресії, щоб
зберегти "янучківську" євразійську цивілізаційну орієнтацію
України, змусивши свого агента В. Януковича зірвати союз
України з ЄС. Грузія, Азербайджан, Казахстан були визначені як
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наступні цілі вже "імперської Росії". При цьому Б. Єльцин і
В. Путін спиралися на імперські ідеологеми "русского мира",
"радянського інтернаціоналізму" (замаскована стратегія русифікації) та інші ідеологеми "радянщини". Недарма вже друге
покоління політичних українців ще частково перебуває під
впливом цих ідеологем, і тільки постмайданне політичне покоління, яке активно формується після другого Майдану і початку
війни Росії з Україною, звільняється від цього впливу.
Цивілізаційне визначення України перестало бути справою влади і
переросло в цивілізаційне самовизначення українця, коли є стійка
більшість українців і влади, орієнтованих на євроінтеграцію. Якби
ще частина олігархічної економічної і політичної еліти не заважала
курсу євроатлантичної інтеграції, збіднюючи народ і потураючи
корупції!
Росія почала розробляти план щодо захоплення Криму і
південно-східних областей України ще після першого Майдану,
коли її лідери зрозуміли, що Президент В. Ющенко і частина
політичної еліти України відходять від політики нейтралітету і
коливання між Сходом і Заходом. Але у неї залишився шанс на
повернення України до курсу на євроазійську інтеграцію після
перемоги Партії Регіонів на парламентських виборах (союз
фракцій ПР і комуністів у Верховній Раді) і перемоги
В. Януковича на президентських виборах (головною причиною
перемоги став конфлікт В. Ющенка і Ю. Тимошенко у стані
проєвропейських сил). Але плани на військову агресію, якщо
вірити російським джерелам, почали практично розроблятися у
2008 році. При цьому враховувалося, що керівництво Збройними
силами України і СБУ повністю було віддано В. Януковичем
росіянам (навіть особисту охорону його очолював громадянин
Росії). Враховувалося також, що військові з'єднання у Криму
поповнювалися майже виключно вихідцями з Криму, які були
проросійськи налаштовані. Обидва фактори "спрацювали" у
2014 році, коли Росія почала агресію.
Але Майдан-2 не тільки підштовхував агресію Росії, він:
1) показав безпорадність і неефективність постмайданної влади в
Україні; 2) війна з Росією продемонструвала, що треба рвати

Розділ І

11

зв’язки з Росією, і тільки співпраця з євроатлантичним
співтовариством гарантує суверенітет України; 3) міф про
"братерство Росії і України" зазнав краху, стало видно для усіх
звіряче обличчя агресивної, імперської Росії.
Усе це прискорило європейське цивілізаційне самовизначення
України, що зразу ж зафіксували соціологічні дослідження, які
підтвердили орієнтацію громадян України як на ЄС, так і на
НАТО. Наведемо результати опитування у червні 2017 року – як
би українці проголосували на референдумі, якщо б він був
проведений?
У разі участі в референдумі про приєднання до Євросоюзу і
НАТО за членство України в ЄС проголосували б 66,4%
респондентів, у НАТО – 55,9%.
Розподіл відповідей за віковими групами

На це вказують дані великого спільного соцопитування,
проведеного провідними соціологічними центрами країни (КМІС,
Рейтинг, СОЦІС, а також Центром імені Разумкова), результати
яких публікувала газета "Дзеркало тижня".
Проти приєднання до ЄС висловилися б 33,6% українців,
проти НАТО – 44,1%.
Розподіл відповідей за віковими групами

Видання зазначає, що в таблицях подані відповіді респондентів, які задекларували, що готові взяти участь у референдумі
про приєднання до ЄС і НАТО. Опитування проводилося в
березні, коли не було впевненості в тому, що Україна отримає
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безвізовий режим з Євросоюзом, а парламент Нідерландів –
ратифікує Угоду про асоціацію Україна – ЄС.
Прихильників щодо членства в Євросоюзі більше в усіх
регіонах, за винятком Харківської та Одеської областей і Донбасу.
"Слід також відзначити, що, за винятком Донбасу та Одеської
області, кількість прихильників НАТО не падає нижче третини
мешканців, що дає надійну основу для роботи з рештою
громадян", – ідеться в статті.
Соціологічне опитування було проведене чотирма найбільшими соціологічними центрами України в березні 2017 року. У ньому
взяли участь 14 тисяч респондентів, по 500 в кожній області, а в
Києві, Харківській та Одеській областях – по 1 тисячі. Області,
крім названих, були об'єднані у великі регіони, аби знизити
похибку опитування [1].
Відбувається національна переідентифікація на тлі нового
цивілізаційного самовизначення.
Кількість громадян України, які вважають себе українцями за
національністю, на сьогодні становить 90,6% населення.
На це вказують дані великого соцопитування, проведеного
провідними соціологічними центрами країни (КМІС, Рейтинг,
СОЦІС, а також Центром імені Разумкова).
Результати соцопитування подають у своїй статті для
DT.UA народний депутат Ігор Гринів та польський політик
Мирослав Чех.

Згідно з даними дослідження росіянами за національністю
вважають себе лише 6,3%. Представниками інших національностей називають себе лише 2,7% громадян. Фактично,
політична українська нація стає гомогенною з етнічного боку.
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При цьому, найчастіше українську національну ідентичність
декларують молоді люди у віці від 18 до 24 років. Тобто, молоде
покоління не бажає русифікуватися.
Автори констатують, що кількість людей, які задекларували
українську національну ідентичність, радикально збільшилася.
"Для порівняння варто навести дані про національний склад
населення України згідно з переписами населення 1989 і 2001 рр.:
українці – 72,7% і 77,8%, відповідно, росіяни – 22,1 і 17,3%, інші –
5,2% і 4,9%" – йдеться в статті.
Разом з тим, 50,5% населення України використовують
українську мову в як основу мову повсякденного спілкування.

Згідно з результатами дослідження найбільше українців, які
розмовляють переважно українською мовою, проживає на Заході
(97,2%) і Південному Заході (91,6%) країни.
При цьому, російську мову як основну мову у повсякденному
спілкуванні використовують 24% опитаних. Стільки само респондентів (24%) відповіли, що розмовляють як українською, так і
російською мовами.
Результати опитування свідчать, що, вслід за значним збільшенням декларування про українську національну ідентичність, не
відбулося аналогічних змін у мовній практиці. Люди, з цього
погляду, консервативні й не схильні до зміни узвичаєної практики.
Зате симптоматична ситуація у Києві, де вперше людей, які вдома
розмовляють виключно українською мовою, стало більше, ніж тих,
хто користується виключно російською мовою, свідчить
дослідження.
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Соціологічне опитування було проведене чотирма найбільшими соціологічними центрами України в березні 2018 року. У
ньому взяли участь 14 тисяч респондентів, по 500 в кожній
області, а в Києві, Харківській та Одеській областях – по 1 тисячі.
Як ми уже зазначали, області, крім названих, були об'єднані у
великі регіони, аби знизити похибку опитування. Результати
дослідження дали змогу створити карту суспільних настроїв
української спільноти з таких питань, як національна ідентичність,
мовна проблема, конфесійна належність, ставлення до ЄС і НАТО
тощо [2].
Водночас, громадська думка в Україні орієнтована на
збереження Донбасу в складі України і бажання "втягнути" його в
нове цивілізаційне самовизначення. Більшість українців вважає,
що Донбас повинен залишатися в складі України. Про це свідчать
результати опитування, проведеного в травні 1917 року аналітичним центром США International Republic Institute (IRI). Дослідження проводилося і на підконтрольній Україні частині Донбасу.
Вибірка респондентів коректна.
Так, згідно з результатами соціологічного опитування 80%
українців по всій країні і 73% на Донбасі впевнені, що підконтрольна російсько-сепаратистським силам частина Донбасу
повинна залишитися в Україні. При цьому 60% опитаних не
вважають, що влада робить достатньо для повернення окупованих
районів. 72% назвали покращення економічної ситуації і створення робочих місць – кращими заходами для збереження Донбасу
у складі України, а корупцію – як фактор збереження конфлікту в
Донбасі.
Згідно з опитуванням 76% українців не схвалювали діяльність
чинного на той час Президента [3].
Важливо розуміти, в яких умовах відбувається сучасний
цивілізаційний розвиток. Третя світова війна (1946–1987), "холодногаряча", – була виграна Заходом за рахунок переваг матеріальних
цивілізаційних цінностей (життєвий комфорт) над усередненою
бідністю народу СРСР. Четверта міжцивілізаційна світова війна
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між ісламом і християнством точиться з деякими перевагами
ісламу: спрощена ісламська ідеологія, яка допомагає вербувати
десятки тисяч фанатиків-терористів (у тому числі самогубцівжертовників), трильйони арабських нафтодоларів, системи підготовки терористів і т. д. Їм розвинені країни протиставляють
християнські моральні цінності, науково-технічний прогрес (частково використовується і терористами), запровадження західного
способу життя серед арабських владних і економічних еліт. Але це
"довга" стратегія, яка інколи поступається арабській терористичній тактиці (напад на США 11 вересня 2001 р.).
Є ще один фактор гальмування терору – коли два азійські
"тигри" (Китай та Індія) підтримають антитерористські дії, а може,
і вступлять до антитерористської коаліції.
У цивілізаційному аналізі важливо враховувати расовоетнічний фактор. Тут слід дослідити США, досить специфічну глобальну цивілізацію. На цей час на білих американців старшого
покоління припадає найбільша частка економічної і політичної
влади у США. Однак молоде покоління американців, у тому числі
еліт, менш однорідне у расовому і етнічному відношенні. Зміни у
складі народонаселення настільки масштабні і швидкі, що вже у
найближчі десятиріччя США трансформуються значно глибше,
ніж інші країни, що може призвести до змін в економіці і політиці.
Майже половина "міленіалів" (покоління, яке народилося з 1980 –
2005 років) належить до різних расових і етнічних груп (меншостей). Це багатоманіття і є центральним фактором демографічних змін. Такі самі процеси спостерігаються в Росії, де
слов'янське населення у найближчі двадцять років опиниться у
меншості.
Цивілізаційний підхід не можна плутати з расовим: про рівень
розвитку рас, про розвинені і нерозвинені раси, цивілізованих
людей і "дикунів" і т. д. У будь-якій цивілізації є талановиті і менш
здібні. Рівень інтелекту, спортивних здібностей закладаються
природою, а можливості їх розвитку забезпечуються конкретноісторичними умовами: рівень розвитку держави і суспільства,
матеріальні і культурні умови існування родини, рівень розвитку
суспільних відносин тощо.
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Одні цивілізації розвинені в науково-технічному відношенні,
інші стосовно взаємодії людини і природи, треті – у військовому
відношенні і т.д. Наприклад, США найбільш розвинена у науковотехнічному і військовому відношенні, але поступається Норвегії і
Швейцарії за рівнем життя (чи треба Норвегії і Швейцарії
будувати авіаносці, ракети, літаки?). Росія має розвинену оборонну промисловість, але перебуває за рівнем життя десь у
середині списку країн світу. Якщо розглядати інтелектуальну
могутність цивілізацій за кількістю Нобелівських лауреатів, то
США лідирує з великим відривом, але скільки серед цих лауреатів
корінних американців? Мало, інші – євреї, британці, французи та
інші за етнічним походженням. Тоді найінтелектуальніша нація –
євреї, хоча ізраїльтян серед них мало. Це свідчить лише про те, що
у єврейських родинах, де б вони не жили, дуже ретельно
ставляться до дітей, до їх виховання, освіти, роботи у наукових і
банківських закладах.
Одним з критеріїв зрілості цивілізації є рівень розв’язання
гендерної проблеми: соціальна і юридична рівність жінок і
чоловіків, законодавче і реальне забезпечення мобільності жінок у
владі, бізнесі, сім'ї тощо. Так, наприклад, в Україні ці проблеми
далекі від розв’язання. Але є і такі перекоси: опіка над дітьми
після розлучень, ляпас від жінки не вважається проступком і т. д.
Тому, оцінюючи окремі цивілізації, треба застосовувати
системний, комплексний підхід.
Марксизм, запропонувавши системний альтернативний тип
цивілізації, спочатку вигравав у теоретичному плані, тому що
ідеальна модель комунізму була більш гуманістична, ніж діюча
капіталістична з усіма вадами хижацького вільного ринку,
індивідуального накопичення багатства, політичного устрою,
охороняючого цю економічну систему. Тим більше, що мораль
капіталістичної суспільної системи була егоїстична, захищала
багатих і їх власність.
Принципи рівності (навіть на низькому рівні заможності),
закономірності "пролетарської революції", невідворотності перемоги комунізму як принципово нової цивілізації, побудованої на
ідеалах гуманізму, виявилися привабливими для бідних, мало-
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освічених мас та ідеалістично мислячої інтелігенції. Тим більше,
що широким масам не був відомий досвід існування "Єзуїтської
держави"*.
Близькими до комунізму (або утопічного комунізму) були
ідеалізатори кооперативів.
Серед перших організаторів кооперативів, як зазначає відомий
український дослідник кооперативного руху М. Аліман, був
американський просвітитель, державний діяч, учений Бенджамін
Франклін. Зародження кооперації, в цілому, стало результатом
закономірних процесів. Кооперативи можуть виконувати позитивну функцію, якщо їх не ідеалізувати.
Родоначальником кооперативної філософії вважається
англійський соціаліст-утопіст Р. Оуен (він першим використав
термін «кооперація» в його сучасному розумінні). Організовані
ним перші споживчі товариства були не самоціллю, а засобом для
вирішення головного завдання – створення комун. В основу своєї
філософії кооперації він ставив освіту і виховання людей. Але чим
більше спілки споживачів пристосовувалися до умов капіталістичного господарства, тим менше вони стали відповідати змісту
оуенівських ідей. Відвідуючи місто Карлейл у 1836 р., він писав з
цього приводу: ”На своє здивування, я знайшов у різних частинах
міста 6 чи 7 кооперативних товариств. Товариства ці добре
працюють, тобто одержують відповідний прибуток від взаємного
продажу в роздріб. Але давно настав час покінчити з дуже
поширеним поглядом, начебто такі товариства і є тією соціальною
системою, до якої ми прагнемо, або що ці товариства мають щось
спільне з новим моральним світомˮ [4, с. 146]. Доречно
*

У 1609 році король Філіп ІІІ звернувся до ордену єзуїтів з проханням
християнізації індіанців гуарані. Єзуїти організували для індіанців так звані
редукції (інколи їх усі звали "Єзуїтська держава"). Ці християнські колонії
існували на принципах єзуїтських монастирів, що подобалось гуарані. Але
капіталізм не влаштовував "монастирський комунізм". У 1767 р. іспанський
король Карл ІІІ, на прохання землевласників-феодалів і капіталістів, заборонив
єзуїтам вести свою діяльність у Південній Америці, і "Єзуїтська автономна
держава" була ліквідована (Вікіпедія).
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наголосити, що практичні аспекти кооперації розвивали
Рочдейльські піонери, прихильники Фабіанського вчення, Гамбурзький напрям представники Німської школи. Були й інші спроби
створювати ідеалізовані кооперативи-комуни, у тому числі у Росії
після 1917 року.
Особливістю теорії і практики кооперації є її біполярність –
феномен, який покликаний відіграти важливу роль у соціальноекономічному та біотичному розвитку кооперативів і особистості.
Біполярність кооперації передбачає поєднання у цьому явищі
таких рис, які пов’язані між собою діалектично, знаходяться в
стані єдності та боротьби протилежностей, взаємно доповнюють
одні одних. Усунення біполярності означає ліквідацію якоїсь риси
зі взаємопов’язаної пари, що не лише викривляє сутність явища
кооперації, але й позбавляє її першопорядкової основи. За словами
М. Туган-Барановського, будь-який кооператив має два начала:
"тіло" і "душу". Їх природа діаметрально різнопланова: "...якщо
тіло кооперативу створено товарно-грошовою економікою, то
душа кооперативу навіяна соціальним ідеалом" [4, с. 67]. Діалектика взаємовідносин у межах кооперації непроста. З одного боку,
кооператив закликає до особистої зацікавленості кожного. Але
"люди, поведінка яких визначається тільки мотивами особистого
егоїзму, непридатні для кооперації" [4, с. 92]. З іншого боку, в
розвитку кооперації виникає так багато проблем і труднощів, що
подолати їх може тільки інтерес до спільної справи, громадське
піднесення, ентузіазм. "Охорона своїх інтересів повинна
поєднатися у кооперативів з готовністю жертвувати ними в ім’я
спільних інтересів. Не чистий егоїзм і не чистий альтруїзм, а
солідарність інтересів – ось духовна основа кооперації... Кооперація поєднує егоїзм з альтруїзмом у свідомості солідарності
спільного й одиничного інтересів. У кооперативі інтереси всіх
примирені й усі однаково зацікавлені в тому, щоб спільна справа
мала успіх, успіх цієї спільної справи обіцяє і численні вигоди
окремим учасникам. Але щоб одержати ці вигоди, потрібно вміти
й відмовлятися від них, якщо цього вимагають спільні інтереси"
[4, с. 93]. Проте в умовах капіталізму зробити "ідеальний
кооператив" неможливо, перемагає егоїзм особистості.
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Ми навели два приклади – існування "Єзуїтської держави" і
"ідеалізованих кооперативів", щоб показати, що теорія і практика
існування або спроб створення паростків "принципово нової
цивілізації" настільки розходяться, що часто практика нищить
теорію.
Так відбулося і з теоретичним марксизмом-ленінізмом і
практикою побудови "розвиненого соціалізму" і комунізму (типу
камбоджійського). По-перше, принцип закономірності і невідворотності перемоги комунізму виявився хибним. І сучасна
практика повернення "соціалістичних країн" до капіталізму – це
засвідчує. По-друге, практика створення "принципово нової
цивілізації" вбила теорію і була побудована тоталітарна, агресивна
держава, а потім – "співдружність", у якій економіка була
напівфеодальна (казармений соціалізм), особливо у сільському
господарстві, яка програла змагання з капіталістичною. Комуністичної моралі створити теж не вдалося. В теорії недостатньо
обґрунтований експеримент обернувся жахливою практикою
терору, відсутності свободи і поставив світ на межу термоядерної
війни.
Тому, аналізуючи глобальний конфлікт демократичних і
тоталітарних цивілізацій, варто кожен з них оцінювати конкретноісторично. Один тип конфлікту між світом капіталізму і "світом
соціалізму", інший – між "плутократичним" капіталізмом і
тоталітарною системою фашизму і гітлеризму, третій – міжцивілізаційний конфлікт між християнським Заходом (переважно
тому, що там є представники інших регіональних конфесій), і
арабським світом (теж переважно тому, що не усі арабські країни
втягнуті у цей цивілізаційний конфлікт), де арабський терор став
найбільш гострою зброєю. Цей глобальний конфлікт мав свої
яскраві вияви у Росії, Югославії, Лівані, Ізраїлі та деяких країнахцивілізаціях.
Цивілізаційний конфлікт між застарілими традиціями, які
гальмують прогрес суспільства, можуть бути як у середині однієї
цивілізації, так і між цивілізаціями, коли так звані "традиційні"
суспільства нерозвиваються. Це можна порівняти зі ситуацією,
коли суспільство не зорієнтоване на виробництво нових зразків
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техніки (автомобілі, Айфони і т. д.), але члени цього суспільства
вміють їздити на автомобілях, натискати на кнопки Айфона. У
цьому суспільстві можуть розроблятися зразки зброї або
копіюватись іноземні. Наприклад, Росія не могла розробити
самостійно ні одного зразка автомобіля, а тільки копіювала, також
копіювала ядерну зброю, ракети, автомати ("Калашніков")*, дещо
покращуючи їх. Але не може розробляти вищі технології,
здійснювати наукові прориви. Тоді розвідувальні органи забезпечують хоча б невеликий розрив у технологічному розвитку.
Тому, аналізуючи глобальні і регіональні цивілізації, науковці
повинні враховувати, що вони можуть бути цивілізаційно
розколотими, неоднорідними. Наприклад, арабська цивілізація
хоча і спільна в ненависті до християн, але різнобарвна щодо війни
з християнським світом, у трактуванні ідей ісламізму, викладених
у Корані. Ми розглядаємо ЄС і НАТО як єдині політикоекономічні і оборонні організми. Але у них є внутрішні
суперечності, різні ціннісні підходи.
Могутня глобальна цивілізація – США не явно, але приховано
етнічно розколота. Білі, афроамериканці, азіати, латинос – між
ними спостерігається свідоме і підсвідоме протистояння, ми вже
не говоримо про внутрішні конфлікти у середині етносів (у
середині азіатів – китайська, в’єтнамська, тайська, японська і т.д. –
громади).
Є приклади побудови штучних або симбіозних цивілізацій
("Єзуїтська держава" 1610–1768 рр), Єрусалимське королівство
(1099–1291 рр). Південно-африканський союз (1910–1961 рр.),
комуністична цивілізація, Третій рейх (1933–1945 рр.), євроазійська російська цивілізація, яка начебто є унікальним проектом.
На нашу ж думку, це є спроба розбудови звичайної неоімперії. І
скільки буде існувати цей проект – ніхто не може передбачити.
Але Україну цікавить Росія більше, ніж інші цивілізації, тому
що, вустами її лідерів, вона налаштована на знищення України, не
*

Автомат "Калашніков" – це модернізований німецький автомат, при тому,
що модернізацію його здійснювали німецькі військово-полонені і цивільні
партнери.
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визнає права на існування самостійної історії, культури, мови. А
ворогів треба знати добре.
Сама Росія не є країною однієї раси, однієї культури, релігії. У
ній не панує закон і справедливість, політична свобода і релігійна
терпимість. Вона скріплена страхом і терором.
Але треба розуміти, що значна частина населення є лояльною
до влади, ідей імперства ("величі"), насильства щодо інших
цивілізацій. Тому вивчення політики, економіки, духовного життя
потенційного агресора – є нагальним завданням Української
держави і науковців. Чому населення Росії підтримує авторитарну
владу і експансіоністську політику, чому підтримує авторитарні
цінності, традиції, структуру влади, "малоосвічений народ"?
Є ще одна точка зору (В. Сурков – помічник президента Росії),
висловлена у статті "Самотність напівкровки" від 9 квітня
2018 року. В. Сурков вважає, що Росія чотири сторіччя прямувала
на Схід і ще чотири сторіччя на Захід. Ані там, ані там вона не
укоренилася. Обидва шляхи пройдені. Тепер потрібна ідеологія
третього шляху, третього типу цивілізацій, третього Риму. І в той
же час – це не повністю третя цивілізація, а швидше – подвійна, де
Схід і Захід перемішані, але це не західна і не азійська
ідентичність людини, народженої у змішаному шлюбі, напівкровка, метис, з її двоголовою державністю, гібридною ментальністю, міжконтинентальною територією, біполярною історією. У
Росії, за висловом Олександра ІІІ, тільки два союзники – армія і
флот. Ми самі собі союзники.
Але самотність не означає повну ізоляцію. Повна відкритість
також неможлива. Росія буде торгувати, обмінюватися знаннями,
воювати, брати участь у колабораціях, конкурувати і
співробітничати, викликати страх і зневаг. Тільки без хибних цілей
і самозаперечень.
Тобто, намальоване полотно цивілізації – одинака, з прихованим закликом зосередитися на собі, своїх проблемах. Але чи
можливо це? Росія настільки втягнута в світовий політичний і
економічний світ, та ще й технологічно відстала, що не може
відсторонитися від цієї світової цивілізації, вона затухне, як ватра
без нових дров. Тому мрії про "Третій цивілізаційний шлях" – це
тільки мрії.
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Ще один приклад створення штучної, симбіозної цивілізації –
це ЄС.
ЄС – найважливіший елемент європейської цивілізації. Але в
середині цієї співдружності присутні три процеси: інтеграція,
дезінтеграція, хаос. ФРН і Франція – двигуни інтеграції. Велика
Британія, зважаючи на економічне домінування в ЄС ФРН, боїться
перетворення економічного домінування в політичне і вирішила
шляхом Brexit вийти з ЄС. Греція, Італія, Іспанія, Португалія
перебувають у стані пошуку свого місця в такому ЄС, тобто
переглядають свої позиції (стан напівхаосу).
Для ЄС не зрозуміло, яку позицію зайняти щодо націоналізму
Каталонії, Шотландії, до азійсько-європейської Туреччини.
Спокусливо розглядати Україну як альтернативу Британському
Brexitу, але Україна бідна, неспокійна, веде війну зі сепаратизмом
і Росією. Чи знайде ЄС нові підходи до поєднання процесів
інтеграції та дезінтеграції? Як ставитися до цивілізаційного вибору
Росії, яка формує євроазійську цивілізацію і загрожує європейській
безпеці?
***
Отже, з викладеного вище можна дійти декількох висновків:
1. Цивілізаційний підхід, цивілізаційний аналіз не замінює
формаційний, а уточнює його, виходить на перший план, тому що
формаційний підхід охоплює тільки Європу. На інших материках
він виявився не ефективним. Звідси спроби відшукати "азійську"
суспільно-економічну формацію (Маркс і дискусії 70-х років
ХХ століття в СРСР).
Цивілізаційний аналіз виявився більш універсальним. Він
стверджує тезу, що цивілізації різні, їх багато (залежно від
критерію систематизації), треба шукати специфіку кожної, усі
цивілізації унікальні.
2. Відносини України з Росією цілком лягають на модель
міжцивілізаційного конфлікту. Конфлікт здійснюється у сферах:
матеріальній, духовно-культурній, релігійній, політичній (у тому
числі у військовій, як продовження політики протистояння). Росія
внаслідок цього конфлікту стає ізгоєм для переважної частини
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світу. Але Україна теж багато втрачає і в економіці, і політиці, і
народонаселенні.
3. Щодо дискусій в Україні, чи можливе повернення до
колишніх "братніх відносин" з Росією? Неможливо, оскільки між
Україною і Росією не якісь тимчасові розходження, а утворилася
цивілізаційна прірва, яку не подолати одним стрибком. Навіть
зміна політичних режимів в Україні і Росії може утворити лише
передумови для налагодження нормальних, цивілізованих
відносин. Для України – "Рубікон – пройдений, мости спалені".
4. Міф про "постійний нейтралітет України" – це "троянський
кінь" у ворогів незалежності, які готові продати Україну
агресивній Росії. Шлях Україна визначила – ЄС і євроатлантична
інтеграція.
2. Методологічні проблеми пізнання тенденцій розвитку
сучасного цивілізаційного процесу
Цивілізаційна переструктуризація у світі призвела до падіння
колишніх імперій – Великої Британії, Франції, Росії. Більшість
англійських колоній перейшла під домінування США, як і
французьких, у Європі стали домінувати німці, частина російських
колоній або напівколоній перейшла під домінування німців,
частина – Китаю, частина – Туреччини. Україна перейшла під
відносний тимчасовий контроль двох держав – Німеччини і США.
З цим Росія не хоче погодитися, але її могутність уже у минулому,
тому вона шкодить "по-малому" – Грузії, Україні і т.д. Проте
майбутнє для неї невтішне. Тепер не обов’язково тримати свої
війська у нашій країні, як робить Росія (застарілі стереотипи),
існують економічні, політичні можливості це робити, маючи
військовий потенціал як загрозу.
Нині в Росії склався міф, що Китай бажає стати конкурентом
США. Це типова класична проекція за Фройдом, коли росіяни
приписують власні нереалізовані амбіції іншим країнам. Насправді
у КНР є амбіції стати заступником США не тільки в Азії, але й в
америкоцентричному світі, не змінюючи світові правила гри. А
запланована анексія частини російських територій як повернення

24

Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

територій, де Китай домінував, розглядається як повернення
історичної справедливості.
Ретельного аналізу вимагають форми взаємодії усіх видів
цивілізацій. Якщо взаємодія іспанської, російської, португальської,
англійської, бельгійської, французької, германської цивілізацій (а
македонської, римської – раніше) відбувалася з іншими цивілізаціями здебільшого військовим шляхом, то формування, наприклад,
північно-американської, канадської цивілізації на етапі незалежності відбулася синтезним шляхом: а) колонізація індійських
територій військовим шляхом: б) поповнення населення за
рахунок європейських емігрантів; в) завезення негрів насильницьки з Африки. Тобто, розвиток різних цивілізацій вимагає
конкретно-історичного аналізу.
Як ми раніше зазначали, цивілізаційний аналіз набув "другого
дихання", коли формаційний підхід, насаджений марксизмом,
засвідчив свою пізнавальну обмеженість. Ще в ХІХ столітті
К. Маркс зрозумів, що теорія суспільно-економічних формацій,
яка більш-менш "працює" в Європі, не знайшла застосування на
інших континентах, тому що протистояння між буржуазією та
пролетаріатом не спостерігалося. Там був інший процес суспільних відносин. Тому К. Маркс нечітко, у вигляді застереження
висунув ідею "азіатської формації", яку безуспішно намагалися
вбудувати в формаційну теорію радянські суспільствознавці.
Але справа була не лише в Азії, Африці й Америці до появи
там європейців. Австралія також не бажала "долучатися" до
формаційного пояснення історії. На противагу їй з’явилися
концепції "стадій зростаня", "індустріального суспільства", цивілізаційний аналіз і т. д. Саме цивілізаційний аналіз став найбільш
універсальним засобом дослідження різних людських спільнот. У
основу цивілізаційного аналізу було покладено просту ідею: кожен
соціум (цивілізація) має свої унікальні характеристики, рушійні
сили, свою історію. Деякі соціуми (цивілізації) можуть мати схожу
історію, але це не позбавляє їх власної унікальності. У
Великобританії та Нідерландах, на перший погляд, подібна історія,
але в кожній з цих країн буржуазні революції відбувалися
специфічно. Так, це країни глобальної європейської цивілізації,
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але якщо їх розглядати як регіональні цивілізації, то кожна з них
проходила свій історичний шлях і має власну унікальність. Саме
здатність поєднувати спільне та відмінне є сильною стороною
цивілізаційного аналізу.
Поняття "цивілізація" в латинському вислові має декілька
значень – "державний", "цивільний", "політичний". Не набуло
однозначності це значення і в сучасних умовах. У науковій
літературі це поняття трактується багатозначно:
а) в широкому сенсі як синонім слова "культура";
б) тип суспільства (в старогрецькому сенсі), що відрізняється
від світу дикості і варварства, який оточував Стародавню Грецію,
що мала писемність та розвинену систему соціальних і державноправових відносин;
в) тип суспільства з характерною для нього матеріальною та
духовною культурою.
Кожне трактування має право на існування в певний
соціальний період. Але в останні роки поняття "цивілізація"
набуло двох основних значень:
а) як окреме (унікальне) суспільство, що здійснило певний
історичний розвиток, зі своєю мовою та культурою;
б) як світовий цивілізаційний процес, що являє собою певну
ієрархічну структуру:
– загальнолюдська цивілізація – глобальні континентальні та
релігійні цивілізації (європейська, християнська, мусульманська,
китайська і т. д.);
– регіональні цивілізації в рамках держав (російська,
германська, українська, французька і т. д. Цивілізація, об’єднана
мовою, територією, способом життя, духовною культурою і т. д.);
– локальні цивілізації, що володіють державністю або ж вона
відсутня, хоча мають спільну мову, культуру, ареал проживання
(масаї, ескімоси, башкири, калмики, шріланкійці, фіджійці, баски,
каталонці, ірландці, андорці, монегаски і т. д.).
В Україні – це кримські татари. Але не можна вважати
локальною цивілізацією групи одного етносу, що мають територіальні самостійні назви (баварці, волиняни, сибіряки, петербуржці, корсиканці і т. д., хоча у них і є специфічні культурні риси
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та спосіб життя). Іноді в цивілізаційній класифікації вживають
термін "осередкова цивілізація" для невеликих народностей (чукчі,
якути, ненці, лапландці, гренландці, етноси Полінезії, невеликі
етноси Африки). Критерії виокремлення "осередкових цивілізацій"
настільки невизначені та довільні, що варто лише визнати спроби
їх класифікації.
У 1986–1992 роках в Європі стався цивілізаційний вибух,
соціальне відлуння від якого буде звучати ще тривалий час у
різних країнах. Соціальні вибухи не одномоментні. Вони досить
уповільнені в соціальному часі та просторі. Оскільки цивілізаційні
вибухи, в основному, належать до соціальних, то прорахувати їх
хронологію та соціальні наслідки надзвичайно складно, навіть
через століття. Наприклад, скільки тривав цивілізаційний вибух
Македонської цивілізації? Лише правління часів Філіпа ІІ та
Олександра чи довше? Які його наслідки? А такі цивілізаційні
вибухи, як Велика французька революція, політичний переворот
більшовиків у Росії в 1917 році? Наслідки цих вибухів
відчуваються до теперішнього дня.
Цивілізаційний вибух – це різка зміна ходу світового або
регіонального цивілізаційного процесу, що призводить до кардинальних змін у політиці, економіці, культурі країн, субрегіонах
(наприклад, Європи), у світовій цивілізації. Вони бувають
соціальні, технологічні, науково-технічні і т. д. Цивілізаційні
вибухи бувають позитивні, конструктивні і негативні, руйнівні.
Наприклад, більшовицький (1917 року), фашистський, нацистський цивілізаційні вибухи мали зовнішній вигляд позитивного,
конструктивного цивілізаційного вибуху. Але оскільки вони були
здійснені на помилковій, утопічній ідеологічній базі, суперечили
загальнолюдським цінностям, то виявилися негативними,
руйнівними.
Оскільки завданням цієї роботи не є детальна класифікація
цивілізацій і цивілізаційних вибухів, то ми розглянемо найзагальніші моменти методологічного характеру, спираючись на досягнення таких дослідників, як А. Тойнбі, А. Шпенглер, М. Данилевський, П. Сорокін, Д. Белл, С. Гантінґтон та інших. Цивілізаційний
підхід до історії загальносвітової цивілізації, до регіональних та
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локальних цивілізацій в окремих моментах може комплексно
поєднуватися з формаційним, системним, синергетичним та
іншими підходами, взаємно доповнюючи один одного.
Цивілізацій багато й вони є різними. Той, хто намагається їх
рахувати – методологічно помиляється. Є різні критерії класифікацій, деякі перетинаються (може бути цивілізація острівна,
полінезійська, католицька, англомовна і т. д.). Про це ми будемо
говорити пізніше. СРСР був спробою створення цивілізації нового
типу – комуністичної. Але незнання основ філософії та політології,
протиріччя в методології ("діалектичний матеріалізм") призвели до
створення колажної, клаптикової, штучної цивілізації, спроектованої під штучну ідеологію – пролетарську, комуністичну. Є
філософська формула: форма повинна відповідати змісту. Спроби
ж побудувати державу соціалістичну за змістом, загальнонародну
за формою в багатонаціональній, полірелігійній країні, створити
загальнонародну за змістом (насправді нав’язати російську) та
багатонаціональну за формою культуру призвели до того, що це
штучне утворення розпалося. Невміння створити політичну націю,
на кшталт США, Бразилії, призвело до розчарування націй, що
становили СРСР. Вони розбіглися по своїх "національних
квартирах".
Є одне поняття: російською – "перекресток", українською –
"перехрестя", білоруською – "росстані". СНД був таким перехрестям, яке пройшли нації після розпаду СРСР. Кожній нації слід
було піти своїм шляхом – одні наліво, інші – направо, треті –
прямо. Але Росія не відмовилася від своїх імперських амбіцій і
розпочала "ламати через коліно" інші нації, щоб усі йшли в
одному напрямку, чим породила низку міжнаціональних конфліктів не тільки на пострадянському просторі, а й всередині самої
себе.
Методологічно важливо не тільки зафіксувати сам
цивілізаційний вибух, а й внутрішні та зовнішні причини, що
призвели до нього, його наслідки для епіцентру вибуху, країн,
причетних до вибуху, та для всієї світової цивілізації.
У світовому цивілізаційному процесі можливі катаклізми,
дуже схожі на цивілізаційний вибух позитивного характеру. Але
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згадана нами катаклізма має негативний характер, псевдоцивілізаційна аномалія в цивілізаційному процесі, коли робиться
спроба перервати, порушити природно-історичний процес.
Яскравим прикладом псевдоцивілізаційного вибуху, аномалії
(аномалія – щось таке, що не вписується в загальну картину
процесу розвитку) є псевдосоціалістичні революції. Ані в Росії, ані
в Китаї це не були соціалістичні революції. У Росії – це переворот
під хибною утопічною ідеєю створення принципово нової
комуністичної цивілізації. У Китаї – національно-визвольна
революція, розбавлена соціалістичними ідеями. В інших "соціалістичних" країнах "соціалізм" був принесений на багнетах "світового
комуністичного руху», а насправді – з СРСР і КНР.
Цивілізаційний вибух на рубежі ХХ – ХХІ століть стався
через перегрів "соціального цивілізаційного котла" – соціалістичного табору. Внутрішні причини – неефективна економіка,
політика (в тому числі й внутрішня, а саме – тоталітаризм, та
зовнішня – націленість на всесвітню соціалістичну революцію –
агресія у всьому світі, підтримка усіх революцій – антиколоніальних, псевдосоціалістичних – і підготовка їх і т. д.),
національна політика русифікації, разом з тим неефективна
соціальна політика – гасла створення нової комуністичної
цивілізації, що не було підкріплено рівнем життя, тощо. Фактично,
яку б зі сфер життя соціалістичного табору ми не розглядали,
скрізь визрівали соціальні суперечності, що не були розв’язані.
Особливо гострі суперечності назрівали в центрі соціалістичного табору – СРСР. Пропаганда глаголила про "рай на землі"
СРСР, як центру всього прогресивного людства. А дійсність була
іншою: незабезпеченість продовольством, житлом, предметами
побуту; величезна соціально незабезпечена й агресивна армія;
тотальний контроль за свободою слова; невиконання основних
вимог демократії; політичний та ідеологічний терор проти всього
населення. А за кордоном – "загниваючий капіталізм" демонструє
значну продуктивність праці, високий рівень життя (магазини
переповнені товарами, що недоступні в СРСР), демократичні
права і свободи і т. д. Втекти зі соціалістичного табору в світ
капіталізму було мрією і удачею "соціалістичної людини".
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До середини 80-х років ХХ століття становище населення в
соціалістичному таборі було нестерпним, соціальні протести стали
масовими. Його члени – країни "соціалістичної співдружності" –
стали
вибухати
національно-визвольними
революціями,
спрямованими на ліквідацію імперської влади СРСР та маріонеткових режимів, що нею насаджувалися. Загострювалася ситуація й
у самому СРСР, щоб потім вибухнути в 1990–1991 роках. Це був
не просто вибух проти нестерпних умов життя, а й проти влади,
що довела народ до жалюгідного, приниженого стану.
Методологія цивілізаційного аналізу повинна містити у собі
тезу, що будь-яка цивілізація має і слабкі сторони ("ахілесову
п’яту". Назвемо «ахілесову п’яту» деяких цивілізацій: невдале
географічне положення (цивілізація, розташована у тропічних
регіонах, має кращі умови розвитку, ніж південна цивілізація);
цивілізація з бідними землями і природними ресурсами; цивілізація нечисленна; слаборозвинена науково-технічна цивілізація;
цивілізація, розміщена поряд з могутнім військовим сусідом і не
здатна захистити себе військовими засобами; цивілізація розколота
соціально, релігійно; корумпована цивілізація, де корупція стала
способом життя і т. д.
Протилежні характеристики є сильними ознаками цивілізації.
Якщо комплексно оцінити українську цивілізацію, то ми побачимо, скільки вразливих "ахілесових п’ят" вона має і наскільки
важливо Україні мати сильних союзників – США, ЄС, НАТО,
Китай. Ми свідомо перераховуємо разом країни і блоки, тому що
головне тут – економічна, політична, науково-технічна могутність.
На жаль, фактор Китаю, а він є природним партнером України, не
враховується владою України. Інвестиції, науково-технічна і
промислова допомога, військовий потенціал, суперечності
китайсько-російських відносин – могли більш потужно працювати
на збереження державності України та її розвиток.
Отже, щоб українська регіональна цивілізація зберегла себе,
вона повинна мінімізувати загрози і розвинути фактори свого
існування, хай не так як Ізраїль, але хоча б так, як європейські
середні і малі цивілізації.
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Цивілізації, як і люди (особи) потенційно страждають схильністю до деяких хвороб соціального плану: корупція, бажання
узурпації влади (диктатура), анархія, зовнішня агресія і т. д.). Усе
залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів, як ці "хвороби"
проявляться. Наприклад, що стало причиною цивілізаційного
вибуху монголів, коли лише мільйонна цивілізація (кількість
потенційних вояків) змогла створити гіперімперію, захопивши
значно чисельніший Китай, а потім Центральну Азію, Північний
Сибір, Волзьку Булгарію, кипчаків, половців, Північний Кавказ,
Русь і частини інших народів.
Теперішня Росія здійснює зовнішню агресію щодо сусідів, у
той час як внутрішньо загниває. У середині країни зникають села,
селища, районні міста. А країна хоче являтися світовій цивілізації
здоровою країною, сучасною державою (в той час коли корупція і
авторитаризм цю державу зробили "Середньовічною Ордою".
Українська цивілізація має свої соціальні "хвороби" – та сама
корупція, успадкована від радянської системи, але посилена
хижацьким капіталізмом, сепаратизм, відсутні законослухняність
влади і громадянського суспільства, конфлікт суспільства і влади
(влада у колоніях завжди "чужа влада") і т. д.
До якого стану доведуть "внутрішні хвороби" російські і
українські цивілізації, якщо вони будуть прогресувати?
У кожній глобальній, регіональній і локальній цивілізаціях є
свої потенційні "соціальні хвороби" – політичні, економічні, расові, релігійні, етнічні тощо. І від об’єктивних і суб’єктивних умов
розвитку залежить, які "хвороби" проявляться, які не проявляться і
які лікуються.
У 90-х роках ХХ століття несподівано набула популярності
абсурдна концепція "кінця історії" Ф. Фукуями. Він стверджував,
що лібералізм економічний та політичний переміг абсолютизм,
комунізм, фашизм, націоналізм й розпочинається нова історія без
глобальних суперечностей, конфліктів у однополярному світі.
Глобальні суперечності між націями не перетворюватимуться на
глобальні конфлікти, навіть між теократичними державами.
Концепції Ф. Фукуями, С. Гантінґтона «про конфлікт цивілізацій» та їм подібні доцільно використати для того, щоб показати
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різноманіття суспільствознавчих ідей про майбутнє світу. Ці
концепції поділяються на три групи: оптимістичну (цю групу
представляє Ф. Фукуяма); песимістичну (С. Гантінґтон); прагматично-раціональну (Г. Кіссінджер, З. Бжезінський та інші, до яких
належить і автор цього розділу). Оптимісти втратили свої позиції
після початку нової "холодної війни" між НАТО та Росією.
Песимісти отримали свіжі факти для передбачення нових
глобальних конфліктів. Раціональні прагматики у своїй позиції є
ближчими до песимістів, але їх обнадіює два фактори: ступінь
могутності двох очевидних центрів впливу – НАТО та Китаю –
настільки висока, що при координації зусиль вони в один момент
примусять Росію до капітуляції мирним шляхом, без застосування
збройних сил.
На сьогодні така координація тимчасово неможлива через
розбіжності цілей цих центрів сили. НАТО хотіло мирним шляхом
"зробити" Росію другорядною державою, як певне ресурсне
джерело на міжнародному ринку (через СОТ). Але через сплеск
неоімперства в Росії, ініційований колишніми співробітниками
КДБ на чолі з В. Путіним, ця стратегія не набула подальшого
розвитку. Вона знову може стати дієвою, але вже після падіння
режиму В. Путіна та наближення економічної кризи в Росії, що
остаточно поставить цю країну в розряд регіональних цивілізацій.
Китай проводить свою власну геополітичну та геоекономічну
стратегію. Офіційно підтримуючи лінію неприєднання до жодних
політичних блоків, він посилює свою економічну, військову, а
значить і політичну могутність у Тихоокеанському регіоні та на
Далекому Сході, щоб остаточно поглинути Тайвань, деякі острови
й архіпелаги, а потім анексувати далекосхідну частину Росії. Це
офіційні цілі Китаю до 2050 року. Зіткнення зі США не входить у
плани Китаю.
Тобто ніякого кінця історії не передбачається. Одні країни
будуть посилюватися, інші – слабшати, а історичний процес
триватиме. Так, Захід не об’єднається зі Сходом, але й глобального
конфлікту найближчим часом між ними не передбачається. Тільки
Росія, яка намагається "всидіти" на двох стільцях – європейському
та азійському – може розірватися на частини. І навіть експансія в
Крим – це одна з нелогічних дій зникаючої імперії. Це скоріше

32

Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

інстинкт вмираючого хижака. Для України він небезпечний. І
українська влада це розуміє, хоч і не повністю.
Щоб зрозуміти суть перехідної часової моделі постмайданівскої влади в Україні, слід мати на увазі, що всі твердження
про перемогу демократії передчасні й мало співвідносяться з
дійсністю. По-перше, будь-який "демократичний" прорив мас
швидко заганяється до бюрократичних процедур імітації
демократії; по-друге, демократія є всього лише формою організації
влади, одним зі способів її реалізації та діалогу її з громадянським
суспільством, і вона постійно змагається з авторитаризмом влади.
Це суперництво часто виграє традиційна бюрократія. Демократія
вмирає, якщо не формується апарат влади, здатний гармонійно
поєднувати обидві тенденції. В Україні, де влада надзвичайно
корумпована, демократія завжди програвала авторитаризму; потретє, передвиборчі заяви політиків та їх реальна діяльність після
приходу до влади – це різні речі.
"Великоросійська" модель влади немає такої боротьби
тенденцій. По-перше, будь-яка модель влади в Росії принципово є
авторитарною. Будь-які міфологічні "суверенні", "регульовані",
"керовані" демократії – лише пропагандистські ідеологеми; подруге, "великоросійський" світогляд агресивно націлений на
політичну, економічну експансію та походить від "величі",
"богообраності" росіян, які по-нацистськи спрямовані проти інших
націй і народів; по-третє, будь-який лідер у Росії буде мати
підтримку народу, якщо він діє в напрямі загального світосприйняття народу. Будь-яка опозиція по відношенню до
"державницького", експансіоністського мислення та дій буде
слабкою, "націонал-зрадницькою". Раціональні аргументи не
діють, панує агресивний інстинкт влади та народу.
Для української цивілізації боротьба різних тенденцій,
архітектур влади визначена історично. По-перше, нормани
(варяги) привнесли в Стародавню Русь войовничість, схильність
до військових походів (потім це було передано й на ПівнічноСхідну Русь, де поєдналося з кочовою тенденцією татаромонголів). По-друге, стара традиція патріархальних суспільств у
вигляді народного віча завжди зберігалася в народній пам’яті, й
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навіть нормани змушені були з цим рахуватися. Ця традиція
пронизала століття – козаччину, революції, сільські зібрання,
майдани – й дійшла до сучасності. У Північно-Східній Русі
традиція згасла, коли ця частина Русі була окупована татаромонголами, які перетворили колись самостійні князівства у свої
васальні улуси. А потім перенесли центр татарської влади з
Сарая до Москви. І усі типи влади у Московії – ( один правитель
має право приймати рішення у владній вертикалі) були копією
татарської. По-третє, перебування частини Русі-України в складі
Польського Королівства й Габсбурзької (Австро-Угорської)
імперії сприяло долученню в її політичне життя європейських
демократичних традицій парламентаризму та самоврядування.
Північно-Східна Русь, а потім Московія були слов’янськими
лише за назвою, оскільки влада деякий час була слов’янською
(конкістадорською), а народ був – фіно-угри, тюрки і т. д. Навіть
князі, наприклад, Іван Калита, Іван Грозний, Борис Годунов,
незліченна кількість інших удільних князів були або татарами, або
напівкровками. Тому для них східний деспотизм – це святе,
звичне.
Ця східна традиція легко перейшла у Росії в сучасність. При
цьому важливо розуміти, що справжня Русь – це Україна,
Білорусь, Смоленщина, Брянщина, Псковщина. А решта, "одвічноросійська" територія, – це землі, захоплені у фіно-угрів та тюрків.
Як ми пам’ятаємо, саму назву "Росія" було присвоєно
Московському царству тільки у ХVІІІ столітті Петром І – царству
переважно не слов’янському, а "велика російська мова" була
сформована нащадком африканського негра О. Пушкіним, німцем
Д. Фонвізіним, українцем М. Гоголем усього лише за участю
деяких московитів зі слов’янським корінням на основі церковнослов’янської (староукраїнської). Порівняльний аналіз російської
мови з мовами інших словянських народів – поляків, білорусів,
українців, хорватів, сербів – показує, що вона має багато
неслов’янських елементів.
Етнопідґрунтям владимиро-суздальської – московськоросійської регіональної цивілізації стали фіно-угорські народи,
тюрки, приуральські, а підґрунтям державності – давньоруська

34

Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

держава з центром у Києві та татаро-монголи. Військові дружини з
Києва заклали основу державності на фіно-угорських землях, а
татари, перетворивши їх в улуси Золотої Орди, надали їм
стабільності й потім перенесли головний "стіл" у Москву. Отже,
Московія – суто татарське творіння з дуже незначною
слов’янською домішкою. Татари віддали своєму московському
улусу велике князювання за гроші згідно зі середньовічною
традицією. Платиш – отримуєш посвідчення на велике княжіння.
Култахан (Іван Калита) придбав таке посвідчення. За одними
джерелами він був метис (московитян-татарин), за іншими –
чистий татарин, а російська історія (засіб гноблення і пропаганди)
перетворила його на слов’янина.
Ми постійно будемо повертатися до історії північно-східних
князівств Стародавньої Русі як до періоду зародження специфічної
східної деспотії, яка продовжила своє існування в Московії,
Російській імперії, СРСР й переживає складний відрізок
соціального простору та часу зараз, коли Росія, нечутлива до
демократії, намагається відродити свої хапальні інстинкти й знову
перетворитися на тюрму народів.
Аналізуючи регіональні цивілізації, важливо не тільки
виділити етнічну специфіку, унікальні політичні риси певної
регіональної цивілізації, але і її домінанти розвитку, в тому числі
духовні. Наприклад, три етнічно близькі цивілізації – українська,
польська й білоруська – розвивалися в різних напрямах через різні
релігії, що панують у цих країнах-цивілізаціях. У Польщі панує
католицизм, який існує поряд з державними інститутами та прагне
здійснювати контроль над суспільством незалежно від держави.
Тому громадянин міг знайти захист від свавілля влади у церкві, міг
маневрувати як у державному, так і в церковному полі. Це робило
його більш вільним у життєвому виборі. Україна і Білорусь
потрапили під контроль православної Московії, де церква і
держава зрослися, контролюючи громадянина автократично, де
імператор був главою церкви (реформа церкви Петром І). Тому
ступінь свободи в Російській імперії (не плутати з поняттям
"Русь") була меншою. Церква була ідеологічним департаментом
імперії, допомагаючи державі пригнічувати народ.
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Та частина України, яка опинилася під владою АвстроУгорщини, була вільнішою, із зачатками культурної автономії і
самоврядування. Та частина, яка була окупована Росією, стогнала
під ярмом північно-східної деспотії і її слухняної служниці –
Російської православної церкви. І тільки у ХХІ столітті
Православна церква України повернула собі автокефалію, яку
втратила наприкінці ХVІІ століття.
На щастя, всі нації і цивілізації, навіть деспотичні, не вічні. І
ми це покажемо на прикладі Російської імперії, що старіє і вмирає.
Зараз повільно, але з часом процес прискориться, тому що
теперішня влада Росії завела свою цивілізацію в глухий кут, з
якого вона може і не вирватися. Хоча "Верхня Вольта" з ядерною
зброєю може накоїти ще багато бід на Землі.
У сучасну епоху змінилося тлумачення терміна "велич".
Причиною цього стали підсумки Другої світової війни. Якщо до
неї країни, держави набували величі ціною територіальних
захоплень, то в сучасності велич досягається здатністю держави
розвивати науку, економіку, підвищувати рівень життя своїх
громадян і, звичайно, допомагаючи іншим народам досягати миру.
Тому Росія не збільшує свою велич, а втрачає її розв’язуванням
конфліктів, економічною стагнацією, падінням рівня науковотехнічного прогресу.
Історіографія буває науковою, ненауковою та способом
пропаганди. І кожен вид історіографії має свої закони або
псевдозакони. Навіть та історіографія, яку ми визначаємо як
наукову, має об’єктивно-суб’єктивний характер. По-перше,
історики живі люди й додають в історіографію суб’єктивність. Подруге, оскільки політика домінує в житті та міжнародних
відносинах, то політичні інтереси домінують і в історіографії. В
історію входять в першу чергу факти, що мали вплив на долю
політичного світу. Відкриття, наприклад, парової машини, що
привело до революції в технологіях, відображене в підручниках
лише кількома рядками. А правління Наполеона, що призвело до
загибелі кілької мільйонів французів й багатьох мільйонів серед
інших націй, описується на багатьох сторінках.
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Ненаукова расистська історіографія Німеччини часів А. Гітлера стала псевдотеорією початку та кінця Другої світової війни, в
якій і праві, й винуваті знищували один одного. Причому
фашисти, як і більшовики, будували нову цивілізацію –
тисячолітній рейх.
Російська історія переписується постійно на догоду державній
пропаганді. Тому в російській історіографії істина та брехня
переплетені, й цим отруйним "зібранням" годують своє населення,
а якщо вдається, то і населення інших країн.
Понятійний ряд, яким описується цивілізаційний процес,
надзвичайно широкий, тому що цивілізаційний підхід не є
догматичним. Там багато категорій, понять, – як і наукових, так і
ненаукових. У процесі соціального пізнання понятійний апарат
цивілізаційного підходу (можна сказати й аналізу) буде уточнюватися. Це буде дуже важко робити, оскільки одні вважають, що
цивілізація розвивається за Божою волею, а інші – що це
природно-історичний процес. Звідси і розбіжності в методології,
понятійному апараті і т. д.
У понятійний апарат наукового розуміння цивілізаційного
процесу входять такі поняття: "цивілізація", "світова цивілізація",
"регіональна цивілізація", "локальна цивілізація", "цивілізаційна
криза", "цивілізаційний розвиток", "цивілізаційний зсув", "цивілізаційний вибух", "цивілізаційний глухий кут" і безліч інших (іноді
таких, які не мають чіткого пізнавального статусу), що описують
взаємодію різного типу цивілізацій і антицивілізацій.
Світова цивілізація включає в себе і нормальні цивілізації,
побудовані на принципах гуманізму; й "недоцівілізації", що
ґрунтуються на агресії, культі війни і людиноненависництві (тоді
вони називаються антицивілізації); й країни, що прямують від
"недоцівілізаційного" розвитку до цивілізаційного. Тому в цьому
величезному світі трапляються й цивілізаційні зіткнення, й
цивілізаційні вибухи, й цивілізаційні прориви, й цивілізаційні
глухі кути.
Світова цивілізація – це мініатюрний Всесвіт для особистості,
що може спостерігати, як запалюються локальні і регіональні
цивілізації у всіх частинах світу. Що ми можемо сказати про
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майбутнє "наднових" каталонської або шотландської регіональних
цивілізацій? Як зникають регіональні цивілізації, наприклад,
північнокорейська чи російська? Як вибухають субрегіональні
цивілізації – європейська і африканська?
Багато що на цій Землі повторює Всесвіт. Наприклад,
народження "наднових" цивілізацій – каталонської і шотландської –
призводить до мініцивілізаційних вибухів. Як наслідок, на місці
своєрідних федеративних держав – Іспанії та Великобританії –
виникнуть нові унітарні держави-цивілізації.
Україна, що здобула незалежність унаслідок великого
європейського цивілізаційного вибуху, перебуває в цивілізаційному глухому куті через всеосяжну корупцію, коли національні
еліти безсовісно грабують народ під гаслами повернення в світову
цивілізацію з антизахідної "комуністичної цивілізації". І так триває
вже чверть століття. Це унікальний (але не єдиний випадок), коли
влада знищує державу і майбутнє народу.
Коли гриміли соціальні вибухи в Угорщині, Польщі, Чехословаччині, НДР, СРСР ще скрипів, тріщав, але тримався. Програна
війна в Афганістані (приклад програшу Росією війни проти Японії
в 1905–1906 рр.), масові протести в в країнах Балтії, на Кавказі, а
потім й у Москві, в Україні привели до цивілізаційного вибуху.
Соціалістичний табір і СРСР розпалися, цивілізаційний курс на
світову соціалістичну революцію й створення нової комуністичної
цивілізації безславно зник – цивілізаційний вибух відбувся.
Уламки соціалістичного табору та СРСР почали вибирати нові
цивілізаційні стратегії. Росія, як епіцентр вибуху, розпочала
цивілізаційно кидатися то до зближення із Заходом, то зі Сходом, а
зупинилася на відродженні Російської імперії, євразійському курсі
(не до кінця розуміючи, що це таке), на відновленні зовнішньоагресивної політики, протиставивши себе решті всього світу. Але
вона не усвідомлює, що настільки втягнута в глобальні економічні
відносини, що проведення курсу політичної ізоляції, ідеологічної
та військової агресії, створення ілюзорного "русского мира" є
глухим кутом.
Так, Росія змогла зруйнувати систему міжнародних відносин
(але лише частково), стати джерелом світових конфліктів, але не
більше того. Просто вона ще переживає наслідки цивілізаційного
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вибуху (епіцентр – є епіцентр), тому й кидається від одного до
іншого. Роль антицивілізації – не надто зручна. Або повернутися
до світової цивілізації, або прямувати до нового соціального
вибуху, який уже зруйнує й саму Росію в її теперішньому вигляді.
Україна, з огляду на свою близькість до Росії, теж дуже
постраждала від цивілізаційного вибуху. Вже понад двадцять п’ять
років вона шукає новий цивілізаційний шлях, змінює зв’язки з
Росією (хворим соціальним організмом світу), повільно перебудовується. Її перевага перед Росією в соціальному плані полягає в
тому, що народ через Майдани змушує владу шукати новий
цивілізаційний шлях. У Росії ж – "народ мовчить".
Тенденцією світового цивілізаційного процесу є те, що старий
колоніалізм відійшов у минуле через низку причин.
1. Колоніалізм став економічно невигідним. Первинне пограбування колоній – далеко в минулому. Природні багатства
колоніальних країн давно поділені транснаціональними компаніями, яким невигідні всякі антиколоніальні війни, повстання і т. д.
Їм вигідніше за допомогою корупції купувати постколоніальні
режими, ніж утримувати армії, адміністрації в колоніях. Політичне
та ідеологічне забарвлення компрадорських режимів їх цікавить
мало.
2. Політично старий колоніалізм також себе вичерпав.
Антиколоніальні рухи розірвали імперії. Відпала необхідність
мати численні армії, коли у військах Великобританії служили
індуси, австралійці, новозеландці і т. д. Сьогодні армії сильні
технічним оснащенням, електронікою, інформаційним обладнанням. Тільки Росія й Китай ще роблять ставку на масову армію,
а більшість країн – на технічно освічених контрактників. Цим
шляхом намагається йти й Україна.
3. Колоніалізм віджив ідеологічно. Боротьба націй за
самовизначення, за права людини, за демократію, правову державу
зробили його негативним явищем, ідеологічно зневаженим. Тільки
Росія, навіть після розвалу соціалістичного табору та СРСР,
чіпляється за імперський статус, хоче знову перетворити в колонії
пострадянські держави, ведучи війни з Україною, Грузією,
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готуючи агресію проти інших країн. Ці процеси є двигуном
породження регіональних цивілізацій.
США могли б стати неоколоніальною державою, особливо з
економічної точки зору. Але давні демократичні традиції, свобода
громадянина – стоять на заваді цьому. Навіть Пуерто-Рико, що
тривалі роки просився приєднатися до США, досягло мети,
пройшовши довгий шлях, щоб відповідати цивілізаційним нормам
життя. Хоча іноді в діях США і проглядаються ознаки
колоніальної політики, які ретельно маскуються. Але ж і Англія, і
Франція також певною мірою страждають постколоніальним
синдромом, втручаючись у внутрішні справи своїх колишніх
колоній.
У світі інформаційна революція творить дива: в широкий обіг
вводяться нові історичні, політичні, військові, економічні та
культурні дані, які руйнують цивілізаційні міфи про передові та
відсталі цивілізації, про історичні події тощо. Люди дедалі
частіше починають самостійно шукати інформацію, коригувати
свій світогляд, щоб протистояти дезінформації, брехливій
пропаганді. Навіть ЄС створює спеціальні інформаційні служби,
щоб боротися з дезінформацією, каламутним потоком, що
походить з Росії.
На Україну сунеться лавина міфів як засобами масової
інформації недружніх країн, так і "п’ятої колони": нібито Україна
жила не в імперіях, а в " родині братніх народів", що у неї є
"старший брат", що українська мова – лише діалект "великоросійської", що існують "братні" відносини з Росією та Білоруссю і
т. п. Ідеологічна агресія базується на військовій, економічній,
політичній та дипломатичній агресіях, на шантажі й підриві
національної безпеки. Настав час розібратися: хто старший, а хто
молодший брат? Чия культура древніша? Чи "московіти" є братами українців?*
*

Коли у Стародавній Русі-Україні існували сотні років розвинені міста,
осельця Москви ще не було в проекті. Полтава, Лубни, Овруч, Галич та інші міста
мають історію давнішу, ніж Москва.
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Кожна країна, а тим більше держава, хоче цивілізаційно
внутрішньо визначитися: які їхні расові, етнічні характеристики і
до якої глобальної й регіональної цивілізації вони належать
етнічно, релігійно, культурно; хто їх союзники та вороги; на якому
цивілізаційному матеріалі твориться нація; в якому цивілізаційному співтоваристві жити далі тощо.
У деяких випадках, як, наприклад, з Україною, виникає
суперечність між цивілізаційним самовизначенням країни (держави) й зовнішнім визначенням. Більшість населення України вважає
себе європейською регіональною цивілізацією з поліетнічним та
поліконфесійним населенням. Східний сусід – Росія вважає
Україну частиною "русского мира" та "православної цивілізації",
хоча це не так. Тобто, Московія самоутверджувалася на
українській історії. Багато західних аналітиків вважають Україну
"розколотою" цивілізацією (див. роботи С. Гантінґтона) євразійського типу. Але це твердження хибне, адже 93% нації вважає себе
українцями.
Отже, як бачимо, існують розбіжності між самовизначенням
та "зовнішнім" визначенням цивілізаційних характеристик
України, що актуалізують потребу більш фундаментального
дослідження цього питання. Крім того, в Україні з’явилося багато
аматорських концепцій, автори яких пропонують вести родовід
українців від міфічних трипільців, аріїв, гунів, скіфів, західних
праслов’ян і т. д. Ці концепції спираються на уривчасті археологічні, бібліографічні або етимологічні дані, що через невизначеність не можуть слугувати основою системної концепції
етногенезу, державогенезу та релігіогенезу України.
Як слушно наведено в Біблії: "Покоління відходить, й
покоління приходить, а земля віковічно стоїть ..." (Книга Еклезіястова 1.4). Тисячі років дослідники та науковці, ідеологи й
політики, віруючі та атеїсти ставлять питання або шукають
відповіді на питання: що являє собою людство? чим відрізняються
одні народи і країни від інших? що стало визначальним чинником
становлення і експансії одних народів й виникнення та згасання
інших? чому одні народи (незначні за чисельністю) можуть
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створити свою націю і країну, а численні народи, вийшовши на
історичну арену, зникають, відходять у небуття?
Сотні років українці намагаються усвідомити себе як суб’єкта
історії та вершителя своєї долі. Представники інтелектуальної
української еліти створили багато теорій, гіпотез, легенд про
походження історичної долі українського етносу та української
політичної (громадянської) нації. Але досі немає наукової теорії
становлення українського етносу, рушійних сил його розвитку, які
б у загальній формі прояснювали форми і фактори його злетів і
падінь, консолідації та дезінтеграції, величі та приниження (іноді й
самоприниження, синдрому меншовартості).
Напевне, прийшов час подивитися на український народ і на
історію української державності з погляду цивілізаційного підходу. З точки зору того, чи має право на самоідентифікацію та
існування українська регіональна цивілізація? Які критерії існування таких цивілізацій у світі та Європі, чи можливо застосувати
ці критерії до України? Яке місце в світовому цивілізаційному
процесі посідає й може посісти Україна в найближчому
майбутньому?
Такий підхід повинен виключати міфи та вигадки про історію
України, зайву ідеологізацію, притаманну трактуванню історії
нових держав, що відродилися (компенсаторна функція на
колоніальний відрізок історії); спиратися на політичні та історичні
факти; враховувати альтернативні точки зору в трактуванні
цивілізаційного процесу.
У той же час цивілізаційний підхід не може концентруватися
на суб’єктивній історіографії, аналізі антиукраїнських фальсифікацій історичного процесу, що здійснюється свідомо чи під
впливом міфів і соціально-психологічних стереотипів відкритих
ворогів України або "друзів" України, які хотіли б використати
черговий раз народ України для реалізації відчужених
геополітичних інтересів.
Теперішній конфлікт з Росією випливає з усієї історії взаємовідносин України і Московії. Це не внутрішньоцивілізаційний
конфлікт у середині слов'янської цивілізації [5, с. 102–162], а
міжцивілізаційний конфлікт між європейською Україною і євроазій-
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ською Московією (Росією), який розпочався після 1150-х років, коли
колоніальні князівства стародавньої Русі (Владимиро-Суздальське,
Ростовське і т.д.) почали відокремлюватися від метрополії (Києва).
Походи А. Боголюбського на Київ, Ливонська війна І. Грозного,
Конотопська битва і т.д. – прояви цього міжнаціонального
конфлікту. А Московія ніколи не була справжньою слов’янською
країною, незважаючи на хрещення фіно-угрів у православ’я, а
потім переведення православних у "слов’ян" (див. сучасні
генетичні дослідження Росії).
Цивілізаційний підхід передбачає не один критерій класифікації цивілізації, чим грішили деякі дослідники, в тому числі
О. Шпенглер, М. Данилевський, С. Гантінґтон, а саме – систему
критеріїв. Тому цивілізацію треба оцінювати системно, з точки
зору раси, етносу, території, мови, політичного режиму, релігії,
способу життя та спілкування тощо.
Взаємодія цивілізацій (співпраця, протистояння) протікає
складно*. Різними лініями здійснюється боротьба цивілізацій.
Наприклад, протистояння може виникнути між релігіями, расами,
етносами і т. д. Ці лінії протистоянь, як і співпраці, постійно
змінюються. У сучасній ситуації протистояння за ідеологічною
лінією "капіталізм – соціалізм" відходить у минуле. Але загострилося за лінією "авторитаризм – демократія". Всі цивілізаційні
вибухи в Сербії, Україні, Лівії, Іраку, Сирії відбуваються за цією
лінією. Важливо подивитися, хто яку сторону підтримує. Тепер на
черзі Росія та Білорусь, де існують авторитарні режими. У
Білорусії з деякою ймовірністю, може відбутися мирний перехід
до демократії. О. Лукашенко проявив себе як успішний, гнучкий
політик, який пом’якшує внутрішні суперечності в країні, не
дозволяючи режиму перетворитися в олігархічний. Тобто внутрішні суперечності цивілізації можуть породити вибух.
Теорія цивілізаційного вибуху в Європі на рубежі століть має
світове значення. Наслідки її очевидні. По-перше, ми бачимо
"постраждалих" від цивілізаційного вибуху – Росія (ще жива як
*

Цивілізація має внутрішні і зовнішні фактори (скріпи), які, як обручі,
стягують етноси, соціальні групи, особистості, цінності життя в цілісність.
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держава та регіональна цивілізація), Соціалістична Федеративна
Республіка Югославія (зникла як держава й розпалася на регіональні цивілізації), Чехословаччина (зникла як держава й розпалася на дві регіональні цивілізації). По-друге, відверто виграли від
цивілізаційного вибуху США (зник прямий ворог – СРСР) та ФРН
(відтворена могутня об’єднана Німеччина). По-третє, опосередковано виграли усі постсоціалістичні та пострадянські країни –
цивілізації, адже зник поневолювач – СРСР. По-четверте, виграв
увесь світ, світова цивілізація. Зник глобальний порушник спокою –
агресор, націлений революційним шляхом на світову комуністичну цивілізацію. Загалом, виграли всі, окрім Росії. Виграла, в
тому числі, й Україна.
3. Стратегія і тактика цивілізаційного розвитку України
Цивілізаційне бачення України набуло розвитку у працях
низки істориків, політологів та філософів ХІХ – ХХ століть. Нове
пізнавальне піднесення спостерігалося після здобуття Україною
незалежності в 1991 році. Українські дослідники, такі як В. Андрущенко, М. Горєлов, В. Кремень, С. Кримський, М. Михальченко,
О. Моця, Ю. Павленко, О. Пріцак, М. Попович, О. Рафальський,
В. Ткаченко, Я. Яцків та інші широко використовують цивілізаційний підхід у наукових і публіцистичних працях. Найбільш
потужна група дослідників «цівілізаційників» склалася в Інституті
політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН
України. На базі цього інституту видано колективний двотомник
"Еліти і цивілізаційні процеси формування націй" (К., 2006), а
також монографію М. Горєлова, О. Моці, О. Рафальського
"Цивілізаційна історія України", в якій простежується історія
протоцивілізацій на території України та сучасна історія України в
контексті цивілізаційного підходу [6, с. 214–218]. Ця книга є
досить успішною спробою розглянути Україну як країну, що має
потужну цивілізаційну передісторію і формується в самостійну
цивілізацію. Видано низку праць з цивілізаційної проблематики й
у відділі, очолюваному М. Михальченком.
Автор цього розділу вже багато років вивчає Україну як
регіональну цивілізацію, обґрунтувавши такий підхід у низці
монографій: "Українське суспільство: трансформація, модернізація
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або Лімітроф Європи?" (К., 2001); "Україна як нова історична
реальність: запасний гравець Європи" (К., 2004), а також в
розділах кількох колективних монографій та підручників (наприклад, розділ ІІ "Українська регіональна цивілізація як результат
історичного розвитку", розділ V підручника "Соціальна філософія.
Історія, теорія, методологія" (К., 2006. С. 601–647, у співавторстві
з В. Андрущенком та Л. Губерським) [7]. Тепер настав час більш
ґрунтовно викласти авторську точку зору з цієї проблематики.
Основи концепції про погляди на Україну та Росію як окремі
регіональні цивілізації автор виклав у монографії "Українська
регіональна цивілізація: минуле, сучасне, майбутнє" (К., 2013) [5].
Звичайно, знайдеться багато противників такої точки зору,
особливо з боку тих, хто вважає Україну такою, "що не сформувалася", тих, хто відмовляє українській нації в праві на
самоідентифікацію, власну мову, культуру та спосіб життя. Расисти, колонізатори й властивий їм спосіб мислення існували й
існують досі. Історія вже винесла їм свій суворий вирок. А наука
повинна розвиватися відповідно до своєї внутрішньої логіки, не
звертаючи уваги на антинаукові ідеологічні вигадки.
Українська регіональна цивілізація на етапі Стародавньої Русі
дала початок північно-східним давньоруським князівствам шляхом
колонізації споконвічних фіно-угорських, тюркських, приуральских територій і тепер розвивається через відторгнення чужої їй як
духовно, так і політично Росії й прямує (політично і економічно)
до ЄС, а ще глобальніше – до євроатлантичної інтеграції.
У суспільних науках є багато визначень поняття "цивілізація".
Основу цих визначень становлять різні критерії або чинники –
культура, релігія, раса, етнос та інші. При цьому автори різних
концепцій класифікації цивілізаційного процесу в більшості
випадків перебувають у полоні євроцентристського або північноамериканського світогляду, вважаючи, що тільки європейська та
північноамериканська культури й християнська релігія (переважно
католицизм та протестантизм) можуть бути критеріями цивілізованості народів. Насправді будь-яка культура та релігія гуманістичної спрямованості можуть виступати важливими факторами
формування цивілізацій різних типів.
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Крім регіонального критерію класифікації, можливий й
ідеологічний – комуністична цивілізація, фашистська. Справа в
тому, що ідеології (комуністична, фашистська) можуть перетворитися в релігію. Тоталітарна ідеологія і релігія відповідають
схожим принципам: обіцяти, вірити, навертати у фанатиків.
Раціональність у чистому вигляді зникає.
Але є між ними і різниця. Релігії обіцяють незнане, яке не
можна перевірити досвідом. А ідеологічні цивілізації обіцяють,
хоча і на далеку перспективу, але їхні обіцянки перевіряє час.
Тому і фашистська, і комуністична цивілізації не витримали
випробування часом.
Саме тому виникає необхідність шукати більш універсальні
критерії визначення цивілізацій та цивілізованості народів. На
нашу думку, більш універсальним критерієм визначення цивілізацій є спосіб життя народів. За цього підходу шанси на
цивілізованість етносів урівнюються. Жоден етнос не обмежується
в правах на цивілізованість. Звичайно, спосіб життя необхідно
визначити в певних параметрах, які б вивели загальні критерії
цивілізованості, як би вони не відрізнялися в різних регіонах.
Виходячи з такої методологічної позиції, можна стверджувати, що цивілізація – це етнічна чи етнополітична спільність,
об’єднана мовою, територією (не обов’язково лише єдиною
державною), культурою, економічним ладом, релігією, мораллю,
рівнем життя й іншими компонентами способу життя, що
функціонує на основі демократичного або недемократичного
правового порядку (справедливого чи несправедливого), що
базується на корінних інтересах народу чи егоїстичних інтересах
владних еліт, законах, встановлених державою або співтовариством держав. В основі правового порядку можуть бути
закладені світський чи релігійний світогляди, політичні,
економічні та моральні цінності, обґрунтовані наукою (в деяких
випадках релігією як ірраціональним знанням).
Міру сформованості цивілізації визначає її внутрішня єдність:
наявність державницької чи національної ідеології (цілі, завдання,
способи пізнання та функціонування держави або нації),
згуртованість еліт щодо реалізації такої ідеології, економічний,
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військово-політичний, науково-освітній потенціал держави або
нації, а також інші чинники національно-державного розвитку, де
не останню роль відіграє міжнародний фактор. Міру ж
цивілізаційності того чи іншого суспільства, держави, державних
спільнот визначає ступінь народовладдя, справедливості законів
щодо прав і свобод особистості, інститутів громадянського
суспільства, повага до норм вільної та відповідальної економічної
діяльності, дотримання зафіксованих (наприклад, Статутом ООН)
або загальноприйнятих норм міжнародних відносин. Останнє
важливе тому, що не може бути визнано цивілізованою державу
або союз держав, що спираються на терор у внутрішній і
зовнішній політиці.
Наше визначення цивілізації спирається на давні традиції
суспільствознавства, що будуть розглянуті в наступних розділах
цієї роботи. Цивілізаційна проблематика для України надзвичайно
актуальна тому, що наша країна має кілька впливових геополітичних недругів, які б хотіли не допустити самостійної ролі України
на міжнародній арені, маючи територіальні претензії до неї, а
також хотіли б історію України включити у внутрішню історію
своїх країн.
Насамперед – це стосується Росії, яка ані геополітично, ані
геоекономічно, ані ідеологічно, ані соціально-психологічно не
хоче змиритися, що Україна є незалежною державою. Незалежність України завдала ідеологічної та соціально-психологічної
травми суспільній свідомості Росії, від якої вона не може
позбавитися, і відроджує старі міфи.
Ми вже зазначали, що міф Нестора про запрошення слов’янами варягів у "Повісті временних літ" не ґрунтується на
історичних фактах. Міфи такого характеру були поширені в
Європі, Кореї та інших країнах. Можливо, Нестор використовував
європейський міф стосовно Русі на замовлення правителів. Тим
більше, що цей міф анітрохи не спростовує той факт, що
давньоруська державність була сформована задовго до вторгнення
норманів (варягів), які силою захопили і пограбували Новгород, а
потім убили князів Києва і підло захопили владу.
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Ось як ці події трактує російський історик Ігор Данилевський:
"Ця теорія зводиться до однієї простої тези: встановлюється
етнічна належність легендарного Рюрика – скандинав він чи ні.
Питання це виникло в ХVІІІ столітті, коли на наступний день після
тезоіменитства імператриці Єлизавети Петрівни мала відбутися
лекція про походження російського народу і Російської держави
історика Герхарда Міллера. В ній автор, спираючись на розповідь
з "Повісті временних літ" про визнання Рюрика, доходить
висновку, що творцями російської державності були скандинави.
Рецензентом цієї лекції був Михайло Ломоносов, який у відповідь
написав дуже жорстке зауваження. Причому фактично свою
незгоду з Міллером Ломоносов висловив у формі якщо не доносу,
то реляції на ім’я государині. Різка реакція Ломоносова
пояснюється не тільки міркуваннями наукового характеру, а й
його особистою неприязню до Міллера. Потім було тривале
обговорення в Академії наук, після чого текст лекції Міллера був
просто знищений, а історію Росії було доручено написати
Ломоносову, де він і розгорнув свою антинорманську теорію.
Після цього питання, хто був Рюрик і чи з нього розпочалася
російська державність, було закрите. І хоча норманської теорії як
такої не було, але саме завдяки Ломоносову суперечкам навколо
неї було надано політичного характеру. І потім вони розгоралися
або згасали, залежно від політичної ситуації в Росії [8, с. 106].
Свого часу Ключевський писав, що ця дискусія свідчить про
патологію суспільної свідомості, тому що хімічний склад крові
перших руських князів не має жодного відношення до зародження
державності. І він, звичайно, мав рацію. У радянські часи до
початку сорокових років ХХ століття абсолютно спокійно
визнавалося, що скандинави зробили певний внесок у розвиток
російської державності на перших її етапах. Потім точка зору різко
змінилася, і в підручниках стали писати, що варяги були
слов’янами, а скандинави тут зовсім ні до чого. Зрозуміло, що це
було теж пов’язано з певною політичною ситуацією. Етнічне
походження правителів жодного стосунку до державності немає.
Легенда про покликання Рюрика – це і є легенда, і ми не знаємо,
наскільки вона відповідає реальності. Нам відомі такі самі легенди
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в Кореї, в Мордві, а ще є чудова паралель у Відукінда
Корвейського, коли він за сто років до "Повісті временних літ" у
"Діяннях саксів" згадує про один епізод, коли нещасні бритти
звертаються до саксів зі словами, що "земля у нас багата і родюча,
але нас весь час ображають". І взагалі, пов’язувати два питання –
"кров" правителів і державність неправильно. Наприклад, у
Володимира Мономаха була і половецька, і грецька, і слов’янська,
і норманська кров, а був він давньоруським князем. А скільки
царів Росії були незрозуміло ким, чи німцями, як, наприклад,
Катерина І та Катерина ІІ.
Слід зазначити, що в обґрунтуванні унікальності Росії, її
"окремого цивілізаційного шляху" брали участь багато російських
учених. Зупинимося на праці одного російського історика.
Академік РАН Л. Мілов опублікував оригінальну роботу
"Великоросійський орач і особливості російського історичного
процесу" (1998) [9], у якій істина переплетена з помилками на
підґрунті перебільшення ролі географічного та природного
факторів у формуванні цивілізацій.
Концептуальна праця академіка Мілова з’явилася в складний
для російської історичної науки час, коли колишні марксистські
схеми втратили свої панівні позиції в суспільствознавстві та стали
замінюватися теорією, що має слабке економічне підґрунтя.
Запозичена із Заходу цивілізаційна концепція С. Гантінґтона
будувалася на односторонній основі, використовуючи фактор
культури та релігії, а стосовно Росії – орієнтуючись на православ’я
як головного визначального фактора. Академік Мілов створив теж
односторонню теорію економічного базису для цивілізаційного
підходу, що стосувалася лише історії Росії, дослідивши нібито
основу основ – аграрний сектор економіки й вплив його на
розвиток країни, її основних інститутів, культури та менталітету
населення.
Одну з причин кризи вітчизняної історії 1970–1990 років
академік Мілов убачав у тому, що "в нашій історіографії головний
акцент був зроблений на виявленні загальноєвропейських рис
історичного розвитку Росії". Деякі автори "прагнули до ідентич-
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ності наших етапів розвитку зі становленням історичного процесу
в країнах Західної Європи".
У прагненні подолати цей європоцентризм, а точніше – схеми
історичного розвитку, що створені на іншому матеріалі й нібито
нав’язані російському науковому загалу, академік Мілов поставив
у центр уваги аналіз «ролі природно-географічного чинника в
історії народів Росії та Російської держави». Саме природнокліматичний фактор, що впливав на головну галузь економіки –
сільське господарство – зумовив колосальні розбіжності Росії з
Європою не тільки в можливостях землеробства, а й в усьому
способі життя, у культурі загалом. Ця теза суперечлива і є явним
перебільшенням.
Зовні, робить висновок Мілов, – схоже, а по суті – інакше.
Російський особливий шлях – це не примха історії й не її зміни, не
забаганки царів-деспотів – Івана Грозного та Петра Великого,
Леніна й Сталіна, Єльцина і Путіна, це не горезвісний вплив Орди.
Елементарна формула академіка Мілова зводиться до положення,
що в Росії сукупність "природних потреб" індивіда істотно більша,
ніж у Європі, а умови для їх задоволення набагато гірші.
Природно-кліматичний фактор завжди впливав на аграрний
сектор, а під час його створення й уже після – на промисловий
сектор, що є наслідком різких конкретно-історичних відмінностей
між Європою та Росією в типі власності, в формі господарювання,
в типі державності і характері розвитку капіталізму. Це є даність,
яка не потребує морального рефлексування.
Російська цивілізація є суперечливою цивілізацією. Наведемо
сучасний приклад. Нинішня Росія, як і СРСР, уже понад сімдесят
років святкує перемогу над Німеччиною, страждає всенародною
ностальгією за тираном Сталіним. Причому, і перше, й друге
коштувало багато десятків мільйонів загиблих, і, одночасно, Росія
не справляється з проблемами сьогодення. При цьому ця
цивілізація постійно кудись вторгається, воює в Європі, Азії,
Африці, Латинській Америці.
Російське керівництво і пропаганда не хочуть зрозуміти
просту річ – минуле померло, його не повернути. Втрати, яких
зазнали воюючі й захоплені держави, не повернути. Їх не можна
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компенсувати. Тому минуле треба пам’ятати, але не жити ним.
Треба дивитися в майбутнє, а жити сьогоденням.
Росія й Захід живуть не в одному світі і не в пересічних світах,
а в паралельних. Це дуже важлива методологічна умова, це
потрібно розуміти для аналізу конфлікту регіональної російської
цивілізації й так званої західної (насправді, євроатлантичної)
цивілізації – саме НАТО її окреслює.
Захід вважає, що міжнародна система безпеки, довіра, діалог –
гарантія миру. Росії байдуже до міжнародних договорів – це лише
тимчасова завіса для неї, поки вона готується для чергової агресії,
а довіра, діалог – це порожні слова. До тих пір, поки Росія володіє
ядерним потенціалом, вона буде нападати, шантажувати, шукати
можливості домогтися поступок. Це її внутрішній стрижень.
Оскільки 30–70% технологій імпортозалежні, то скоро її ядерна
зброя в умовах економічних санкцій Заходу приходитиме в
непридатність, вибухати, перетворюючи Росію на територію
підвищеної ядерної небезпеки. І тоді Заходу доведеться вимушено
допомагати Росії позбутися ненадійної ядерної зброї.
Методологічно важливо розуміти, що Російська імперія не
змогла сформувати російську націю, а руську тим більше. Як і
Римська імперія, й усі інші. Розкол імперії розпочався в 1917 році:
відокремилися Польща, Фінляндія, Прибалтика. Потім Росії
вдалося реінтегрувати Прибалтику, яка знову відокремилася в
1990–1991 рр. У 1991 році вийшли з імперії Україна, Білорусь,
Грузія, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Туркменія, Узбекистан,
Киргизія. На черзі – Татарстан, Башкирія, Чечня, Калмикія та інші.
Багато інших російських регіонів – Санкт-Петербурзький,
Уральський, Центрально-Сибірський, Далекосхідний й інші не
вважають себе "москалями" (москвичами), а окремими субетносами – сибіряками, уральцями і т.д. і чекають часу, коли
зможуть скинути тягар ненависної Москви. І цей час не далеко,
якщо Китай почне анексію Сибіру та Далекого Сходу, а Камчатки
й Курил – Японія.
Російська імперія лише перемішала етноси, та, слава Богу, не
остаточно. Але зате сформувала стійку ненависть до Москви і
"москалів", що грабують регіони.
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"Тіло" і суспільна психологія багатонаціональних держав
розділені на численні суперечливі сектори, що складно взаємодіють та конфліктують. Але ще більш небажана ситуація, коли
"національні сектори" починають цивілізаційно самоідентифікуватися або ідентифікуватися як зовнішні суб’єкти політики –
державами, міжнародними союзами та організаціями. Це означає,
що "тіло" держави розпочало цивілізаційно розколюватися або
внутрішнє напруження всередині держави настільки сильно
зросло, що можливий цивілізаційний вибух. Так сталося в СРСР,
СФРЮ. Тому аналітики уважно стежать за етнічно неоднорідними
державами – Великою Британією, Іспанією, Бельгією, Росією і т.
д., коли там станеться цивілізаційний вибух, що зруйнує "старе
цивілізаційне тіло" й сформує нові регіональні цивілізації. Відстежити, коли почався «перегрів» багатонаціонального "тіла", –
важливе й складне завдання вчених, служб безпеки та інших
"зацікавлених" суб’єктів.
Досліджуючи цивілізації, важливо враховувати релігійний
фактор: монорелігійний або мультирелігійний. Якщо держава
багаторелігійна, то необхідно враховувати релігійну конкуренцію,
релігійну історію. Україна – багатоконфесійна країна. Тому було б
помилково зарахувати її до розряду суто християнськоправославних.
Сучасна Україна намагається подолати азіатський тип
господарювання, коли вся державна власність належить сюзерену
(царю, хану) й чиновництво від його імені розпоряджається нею.
Сюзерен віддає частину власності у тимчасове або постійне
володіння, за своєю волею, або ж відбирає чи перерозподіляє. У
Росії олігархи можуть мати власність. Але з волі президента вони
її втрачають (Березовський, Гусинський, Ходорковський, Лебедєв,
Пугачов і т. д.). В Україні ж вводиться західна модель економічної
демократії: якщо власність придбана законним шляхом, вона
недоторканна. Арешт на неї може бути накладено судом, якщо
економічна діяльність здійснювалася злочинним шляхом (корупція, рейдерські захоплення, ухилення від податків і т. д.).
Класифікація цивілізацій на глобальні, регіональні і осередкові (локальні) потребує додаткових розподілів. Наприклад, є
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глобальна світова цивілізація і є глобальні – європейська,
китайська, індійська, північно-американська. Кожна з них має свої
характеристики, зокрема, демографічні, політичні, культурні,
релігійні, мовні і т.д.
Українська регіональна цивілізація відбулася як географічний, політичний, економічний і соціокультурний феномен. Але
внутрішні проблеми розвитку, а саме – "розлом у самій собі",
породжує зовнішні виклики, в першу чергу агресію з боку більш
сильних держав, – головним чином з боку Росії. Внутрішні
проблеми Росії, особливо небезпека розпаду, змушують правлячі
кола останньої використовувати образ зовнішнього ворога в особі
України для консолідації своєї країни й нації.
Метод відомий. Гітлер називав головною загрозою Німеччини "світове єврейство" і "єврейський більшовизм", щоб під
прикриттям пропаганди здійснювати свою експансіоністську
політику. Керівництво СРСР лякало свій народ агресією світового
імперіалізму й під прикриттям "антиімперіалістичної" пропаганди
будувало та здійснювало плани реалізації світової комуністичної
революції. Капіталістичні країни під прапором боротьби з
агресивним більшовизмом розвалювали як соціалістичний табір,
так і комуністичну імперію – СРСР. Тобто, методи формування
образу зовнішнього ворога для консолідації населення своєї країни
і проведення агресивної політики випробувані тисячолітньою
практикою міждержавних відносин. За майже тридцятирічний
період після розвалу СРСР хто тільки не побував у ролі ворога
Росії – країни Балтії і Грузія, Україна та Молдова.
У той же час існують і інші зовнішньополітичні виклики для
української регіональної цивілізації. Сьогодні здійснюється не
тільки економічне, а й політичне переформатування світу.
Загальновизнано, що вже існують три майже рівнозначні
економічні центри світу – США, ЄС та Китай. Але які політичні
наслідки має економічне переформатування світу? Як врахувати
Україні наслідки економічного і політичного переформатування
світу? Можливо, наслідки входження в новий економічний світ
будуть менш болісні, ніж у новий політичний?
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Додаткового аналізу вимагає взаємодія внутрішніх і зовнішніх
викликів для України. Європейська орієнтація України, інтеграція
в європейські структури по-різному сприймаються віковими та
регіональними групами населення. Хтось вірить міфам, що НАТО
просто мріє захопити Україну та годувати 46 мільйонів населення.
Хтось вважає, що інтеграція з Росією зробить українців щасливими. Хтось покладається на безкорисливість США або Китаю.
Які б міфи не породжувала утопічна свідомість, але реальність
значно грубша і прагматичніша: хочеш добре жити – сумлінно
працюй, будь раціональним в економіці та політиці, не забувай
про розвиток освіти, науки, культури, охорони здоров’я і т. д.
Складність цивілізаційного процесу України полягає в тому,
що:
а) Україна, знаходячись у Європі, була розколота і перебувала
під впливом двох імперій: Австро-Угорської (європейського тип) і
Російської (азійського типу, оскільки Росія не була спадкоємицею
Стародавньої Русі, а монголо-татарської Золотої Орди і за державним устроєм, і за культурою (частково);
б) після подій на початку ХХ століття вона повністю підпала
під вплив євразійської Росії;
в) після розвалу СРСР постало питання цивілізаційної
переорієнтації України з євразійського вектора на європейський;
г) європейський вибір України (буде він закріплений у
Конституції України чи ні – це не так важливо) відбувся у головах
українців. І тепер важливо закріпити його політично (військово у
тому числі), економічно, культурно, системою договорів, а не
декларацій.
Сьогодні Україна як регіональна цивілізація опинилася поза
межами радянської (комуністичної) солідарності, яка формувалася
на антикапіталізмі, антифашизмі, антиамериканізмі, антинатовщині. СРСР і соціалістичний табір розпались і уявні брати пішли
один на одного. Фактично, не існує єдиних "слов’янського" або
"руського" світів (цивілізацій).
Однією з найактуальніших проблем розвитку української
регіональної цивілізації є пошук технологій досягнення гармонії
між людиною та природою. Так, Україна багата на природні
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ресурси, але вони швидко виснажуються. Україна має хороший
клімат і реакреаційні ресурси. Але і ними треба вміти
користуватися розумно, з урахуванням довгострокової перспективи. В Україні ефективний людський потенціал. Але за байдужого
ставлення до нього він буде використаний іншими державами.
Дві "кольорові" революції (більш точно, повстання мас) не
дали значного результату – не подолана корупція, не проведені
соціальні реформи, немає значного зростання економіки.
Безумовно, є деякі кроки вперед – безвіз з Європою (і це в умовах
міжцивілізаційної війни з Росією), початок створення системи
антикорупційних органів, модернізація армії (і мілітаризація
економіки), часткове розв’язання проблем з внутрішніми біженцями (а це 1,8 млн осіб), зміна обличчя країни з євразійського на
європейське.
Україна не пішла шляхом Росії – шляхом нового ізоляціонізму, а обрала напрям євроатлантичної інтеграції, у тому
числі військової, долає внутрішньо-цивілізаційний конфлікт
("п’ята колона" суттєво зменшилась).
Світова цивілізація – це своєрідне акціонерне товариство. І
частина акцій на її розвиток у суб’єктів цивілізаційного процесу
залежить від внеску не тільки в економічний розвиток, але і в
збереження глобальної безпеки. Україна, яка перебуває у стані
війни з Росією, витрачає більше 5% ВВП на оборону. Агресія Росії
змусила усіх впливових світових гравців підвищувати витрати на
оборону (не враховуючи втрати від санкцій проти Росії).
Наведемо витрати на оборону трьох світових гравців на кінець
2017 року.
Росія – 60,82 млрд дол. США. Це – 4,7% ВВП. Частка у
витратах бюджету – 24%.
ФРН – 36,39 млрд дол. США. Це 1,2% ВВП, 11% бюджету.
США – 565 млрд дол. США. Це – 3,1% ВВП, 15% бюджету.
(Офіційні дані Мюнхенської конференції з безпеки 2018 року).
Ці цифри свідчать, що вартує цивілізаційне лідерство США і
скільки витрачає Росія на неоімперство й ізоляціонізм.
Оскільки члени НАТО поставили собі завдання витрачати
(кожна країна) не менше 2%, то деяким з них доведеться
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підвищити витрати на оборону, у тому числі ФРН. Тому що США
не бажають нести левову частку витрат на НАТО і деяким
благополучним країнам ЄС потрібно буде збільшити свій внесок.
А Росія буде змушена включитись у гонку озброєнь і проводити
програму "гармати замість масла".
Сьогодні зрозуміло, що оскільки розвиток цивілізацій за
прогресивними або регресивними напрямами визначають владні
еліти, то й історична відповідальність за кінцеві результати
розвитку більшою мірою лежить на них. А народ значною мірою –
це пальне, яке використовують "водії". І нічого не змінюється у
цивілізаційних процесах у просторово-часовому і політичному
вимірах.
Кінець ХХ століття став для України шансом відродження,
шансом влитися у світову цивілізацію. Реалізація цього шансу
залежить тільки від свідомості та дій української політичної (громадянської) нації. На жаль, в Україні в суспільній свідомості
існують дві умовні ідеології – постімперська і самостійницька
(проукраїнська). Звідси сепаратизм деяких регіонів. Його, як
завжди, підтримує Росія. Ці ідеології вносять сум’яття в голови
людей, породжують боротьбу цивілізаційних цінностей. При
цьому носії цих ідеологій етнічно не однозначні. Іноді етнічні
українці більш проімперськи налаштовані, ніж представники
інших етносів.
Цивілізації не є тісно пов’язані з державними кордонами.
Можуть бути цивілізації (кілька локальних) й усередині держави, а
от глобальні, такі, як, наприклад, африканська, арабська, європейська, християнсько-православна, охоплюють цілі материки,
субрегіони. Важливо враховувати, що є духовні цивілізації –
регіональні, культурні, ціннісні. Тобто, немає підстав для
жорсткого зв’язку "політика – цивілізація". Хоча в деяких випадках, особливо коли ми говоримо про регіональні цивілізації,
політичний фактор може відігравати домінуючу роль, навіть у
глобальних цивілізаціях. Таке державне утворення, як імперія (в
тому числі й СРСР), може бути як глобальною, так і регіональною
цивілізацією або ж включати в себе багато регіональних та
локальних цивілізацій. Тут експансіоністська політика може слугу-
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вати засобом для створення політичних, релігійних, ідеологічних
цивілізацій.
Таким чином, цивілізація – це форма людської спільності, у
якій один або кілька соціально значущих чинників дають змогу
відчувати себе чимось єдиним. Важливим методологічним моментом цивілізаційного аналізу є облік "спалахів" і "згасання"
активності цивілізацій. Аналізуючи слов’янську цивілізацію,
важливо враховувати, що у слов’ян залишилися сильними традиції
язичництва. Особливо сильні традиції язичництва в Росії, де в
реальності сформувалося "язичницьке православ’я" як суміш
язичництва та частини християнства, що пояснюється специфікою
проникнення православ’я на Новгородщину, Владимиро-Суздальщину й інші території.
У 988 році була хрещена Стародавня Русь з центром у Києві.
Колоніальні князівства Північного Сходу Європи та Тмутаракань
не були хрещені, ще майже півтора століття вони залишалися
язичницькими. Тільки військовим та місіонерським шляхом
християнство набуло там поширення. А Московська митрополія
взагалі була заснована у 1448 році, значно пізніше, ніж золотоординська в Сараї. Через Сарай, а не через Київ Київська
митрополія була приєднана до Московської у ХVІІ столітті, як і
Московія була перейменована на Росію в 1713 та 1721 роках
царськими указами. А до тих пір північно-східними територіями
переміщувалися владимиро-суздальці, ростовці, тверці, московити
і т. д.
Активно-агресивні цивілізації не народжуються самі по собі.
Вони формуються соціальними умовами, психічним характером
етносу, його героями та лиходіями (навряд чи Гітлера можна
вважати героєм німецької нації?!). Суб’єктивний фактор історії тут
відіграє велику роль. Якби не було таких історичних особистостей,
як Філіп Македонський та Олександр Македонський, навряд чи
історія отримала б Македонську імперію. Багато імперійцивілізацій створювалися завдяки суб’єктивному чиннику.
Стаціонарні цивілізації (Швейцарія, Україна, Чехія, Індія,
Словаччина і т. д.) не прагнуть до експансії, формують і
розвивають свій власний спосіб життя, свої цінності. Є цивілізації,
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які пережили етап стаціонарності, перейшли до активноагресивного етапу й знову повернулися до етапу стаціонарності
(Монголія, Греція, Нідерланди, Португалія і т. д.). Але є і
пульсуючі цивілізації: Німеччина від етапу стаціонарності вступає
в етап активно-агресивний і навпаки. І сьогодні немає ніяких
гарантій від таких переходів.
Важливо розвінчати міфи та ідеологеми про "слов’янське
братерство" (ніхто з таким задоволенням не вбивав братів, рідні зі
сім’ями, не знищував міста та села, як слов’яни), дружбу народів
(хто її бачив?), про об’єднуючу роль православної церкви, що
завжди вірно служила владі (київським і московським правителям), а не народу. Поряд з цим у сучасних умовах великого
значення набувають: спростування стійкого міфу, що європейська
(західноєвропейська) цивілізація є джерелом цивілізованості світу
(особливо в ідеології колоніальних європейських імперій), оскільки китайська, єгипетська, ізраїльська, арабська, індійська та інші
цивілізації зробили не менший внесок; заперечення того, що
стереотип "цивілізовані – варварські" народи має під собою не
ідеологічну, а науково-раціоналістичну підставу; заперечення тези,
що в сучасному світі домінує конфлікт цивілізацій і цей конфлікт
можуть врегулювати США й тим самим врятувати європейськоамериканську сучасну цивілізацію; ствердження думки, що будьяка локальна або регіональна цивілізація не тільки має право на
співіснування й не повинна впасти під натиском євроамериканських цивілізаційних цінностей, а навпаки, розвиватися і
розквітати. Співпраця, вирішення конфліктів – майбутнє світової
спільноти.
Однією з проблем цивілізаційного аналізу є проблеми
критеріїв прогресивності цивілізацій і ступенів їх розвитку. Тут є
декілька підходів. Одні автори ( в основному марксисти) хочуть
визначати прогресивність цивілізаційного розвитку рівнем
продуктивних сил і виробничих відносин. І тут є велика частка
істини, якби держава, партія і бюрократія не ставали колективним
експлуататором народу. Інші (утопісти) вважають критерієм
ступеня цивілізованості освіченість і рівень виховання людини. І
вони теж частково мають рацію, якби егоїстичний інтерес
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особистості не вступав у суперечність з колективним інтересом
спільнот. Треті (в основному представники лібералізму) вважають
критерієм розвитку цивілізації рівень економічних і політичних
свобод у суспільстві і рівність конкуренції. Четверті (консерватори) – вважають ознаками (критеріями) цивілізованості прихильність до усталених соціальних систем і норм, неприйняття
революцій і радикальних реформ, обстоювання еволюційного,
повільного розвитку. Є і п’яті, шості і т.д. концепції.
У кожній концепції критеріїв цивілізованості, цивілізаційного
розвитку є свої позитивні і негативні сторони, інакше вони б не
мали прихильників і критиків.
На нашу ж думку, універсальним критерієм прогресивності
рівня цивілізації може виступати матеріальний добробут і
задоволення духовних потреб (освіта, наука, культура тощо).
Безумовно, це комплексний критерій оцінки рівня цивілізованості
суспільства, спільнот, особи. Але він дозволяє всебічно оцінити
суспільство і особу з боку їх цивілізованості, способу життя.
Таким чином, можна дійти декілької висновків зі змісту
розділу:
 Цивілізаційний підхід (аналіз) не заміщує інших, він є
рівним серед рівних і відіграє свою специфічну пізнавальну
функцію, особливо у глобальному масштабі.
 Цивілізаційне бачення світу дозволяє фактори економіки,
політики, етносу (крові), культури, території та інші розглядати як
рівні фактори розвитку на шляху прогресу або регресу.
 Класифікація цивілізацій на глобальні, регіональні,
локальні (навіть осередкові) дозволяє створити цілісну мапу світу і
нейтралізувати ідеолого-політичні міфи, що розвиток людства
проходить під домінуванням військової сили. Сьогодні розвиток
економіки, науки, техніки (те, що можна назвати "інтелектуальний
потенціал нації" – відіграє усе більш важливу роль. Сінгапур у
цивілізаційному плані більш розвинений, ніж Україна, Росія,
Польща та інші регіональні цивілізації.
 Росія втратила статус глобальної держави-цивілізації, її
"глобальність" штучно підтримується тільки наявністю ядерної
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зброї. За усіма іншими показниками цивілізованості вона є
другорядною державою. А ядерна зброя Росії стає усе більше
засобом проведення нецивілізованої політики.
 Україна змінює своє цивілізаційне обличчя, вона вийшла
з-під впливу євразійської Росії і творить своє європейське і
євроатлантичне цивілізаційне майбутнє.
 Цивілізаційний розвиток України гальмують зовнішній і
внутрішній цивілізаційні конфлікти. Внутрішній цивілізаційний
конфлікт, який перетворивсь у ціннісний, переростає у громадянські конфлікти – помаранчеву революцію, у політичну боротьбу і
т. д. Корупція в Україні загострює громадянські конфлікти і
ставить під загрозу цивілізаційну переорієнтацію країни,
політичну стабільність у державі.
 Новий ізоляціонізм, коли на зміну цінностям глобалізації
приходять протекціонізм, торговельні і гібридні війни – це вияв не
тільки боротьби еліт, а й цивілізаційних протистоянь і конфліктів.
 Світова і регіональна цивілізації розвиваються нерівномірно, нелінійно, переважають страхи, вибухи, катастрофи,
суперечливі стадії розвитку. Цивілізації взаємодіють, навіть
сполучаючи співробітництво і протистояння, конфлікти і примирення (тимчасові). Спроби створення "принципово нової
цивілізації" – це глухий кут теорії і практики розвитку.
 Мілітаризація країни – цивілізації має різні політичні,
економічні, соціальні наслідки: зростання ВПК, стагнація
соціально-орієнтованої економіки, частковий прогрес науки,
пов’язаної з ВПК, і гальмування розвитку іншої частини науки.
Але мілітаризація неодмінно веде до зубожіння народу. В
сучасних умовах через агресію проти неї Україна приречена на
мілітаризацію, що гальмує зростання рівня життя. А корупція ще
більше знижує цей рівень. Країні будуть потрібні надзусилля для
того, щоб продовжувати реформи і подолати негативні наслідки
мілітаризації.

60

Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

__________________________
1. Більшість українців підтримують вступ до ЄС і НАТО –
опитування. URL:
http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/17/7147228/
18.06.2017.
2. Більше 90% громадян назвали себе українцями за
національністью.
URL:
http://www.pravda.com.ua/news/2017/06/
17/7147226/ 18.06.2017.
3. (Назва з екрана) URL: https://www.uniai.net/society/1972484bolshinstvo-ukraints/... 13.06.2017.
4. Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации.
Москва, Экономика, 1989.
5. Михальченко Н. Украинская региональная цивилизация:
прошлое, будущее, настоящее. Київ, ІПіЕНД, 2013.
6. Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційна історія
України. – Український історичний журнал. Київ. 2005. № 6.
7. Андрущенко В., Губерський Л., Михальченко М. Соціальна
філософія. Історія, теорія, методологія. Київ: Генеза, 2006.
8. Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и
потомков (ІХ – ХІІ век). Москва: Аспект Пресс, 1998.
9. Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского
исторического процесса. Москва. 1998. С. 554 – 572.
Додаткова література:
1. Михальченко Н. Украинское общество: трансформация, модернизация, или Лимитроф Европы? Київ. ІС НАН України, 2001. 440 с.
2. Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від
Леонідії до Вікторії. – в 2-х томах, Т. 1. Київ: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН
України, 2009. 490 с.
3. Михальченко М, Михальченко О., Невмержицький Є. Корупція
в Україні і політико-філософський аналіз. Київ: Дельта, 20011. 615 с.
4. Михальченко Н. Великий цивилизационный взрыв на рубеже
ХХ – ХХІІ веков. Киев: Парламентское издательство, 2016. 504 с.
5. Михальченко М.І. Політична система в Україні, що ми
модернізуємо (доповідь на Третьому Конгресі політологів України). URL:
http: // www enpuir. npu.edu. ua / bitstream / 123456789 / 6329 /
Myhalchenko. pat (дата звернення 02.10.2017).

Розділ І

61

6. Кулагин В. Солдаты Конфуция. Китай тайно проник почти во все
страны. Поза угрозой половина мира. URL: http: // lenta. ru / - articles /
2018 / 10 / 02 / cinese influence/.
7. Андрос Є., Шалашенко Г., Загороднюк В. та ін. Антропокультурні
чинники європейського вибору України. Київ: Наукова думка, 2014. 340 с.
8. Бьюлер Д. Відповідальність за майбутнє з глобальної
перспективи. Актуальність філософії Ганса Йонаса та етика дискурсу /
передмова Гюнтера Альтнера ; [пер. з нім.]. Київ: Стилос, 2014. 157 с.
9. Ионов И.И. Цивилизационная самоиндентификация как форма
исторического сознания. Искусство и цивилизационная идентичность /
отв. ред. Н.А. Хренов. Москва: Наука, 2007.

62

Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

Розділ ІІ. Новітня цивілізаційна парадигма розвитку
України у дзеркалі причинно-наслідкових зв’язків
Сучасні люди ототожнюють себе з
власними думками. Вони наївно вважають,
нібито їхні думки – це і є вони самі. В
результаті більшість людей опиняється в
підпорядкуванні у власних думок, хоча
повинно бути навпаки.
(Барбара Бергер «Ментальні закони»)
Аристотель наполягав: ми лише тоді отримаємо адекватне
уявлення про явище чи предмет, коли оволодіємо достеменним
знанням їх буттєвих причин. У виявленні каузальності вбачав
покликання філософії і Фома Аквінський. З цією точкою зору
погоджувався також Іоан Дакійський, який стверджував: знати –
означає пізнавати засобом виявлення причинно-наслідкових
зв’язків.
Цілком консенсусним не лише на рівні фахового середовища,
а й масової свідомості є положення, згідно з яким перспективи
суспільного розвитку України значною мірою залежать від вибору
цивілізаційної парадигми, яка слугуватиме своєрідним орієнтиром,
взірцем на рівні принципів і алгоритмів функціонування суспільства. В цій системі світоглядних координат перспективи
суспільного розвитку України постають об’єктивним і закономірним наслідком такої причини, як конкретний формат цивілізаційної парадигми, що буде обрано за орієнтир і взірець розвитку.
З огляду на зазначену понятійну аналогію актуалізується
аспект еквівалентності причин та наслідків, потребує переосмислення теорія причинного реалізму Бертрана Рассела і резонансна
книга Деніела Деннета «Elbow Room» [79]. Згідно з теорією
причинного детермінізму кожна перспектива істотно зумовлена
(чи навіть жорстко запрограмована) попередніми подіями. Але
якщо вона залежить лише від логіки і послідовності подій, то чи не
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є це фаталізмом, чи має хоч якесь значення (якщо так, то яке
саме?) воля людини, прагнення і наміри суспільства?
Щоб знизити рівень полемічної напруги довкола спроб предметних відповідей на сформульоване запитання, Родерік Чізом
запропонував розрізнення особистісної причинності, яку він
відрекомендував «іманентною», та подієвої причинності. Втім,
якою є буттєва ієрархія таких різновидів причинності та яким
чином вони взаємодіють між собою, Чізом пояснив не надто
переконливо.
Таким чином, на теоретико-методологічному рівні збереглася
інтрига, хоча рамкові параметри суті справи цілком зрозумілі: має
значення не лише вибір перспективного цивілізаційного шляху розвитку і навіть не готовність докласти всіх необхідних
зусиль для реалізації цивілізаційного потенціалу на рівні
реалій суспільної практики, а й когерентність соціокультурного,
ментального і аксіологічного формату суспільства генеалогічним
особливостям цивілізації, обраної за взірець розвитку.
Істотна теоретико-концептуальна трудність полягає в тому,
що в наш час суспільні науки послуговуються цивілізаційною
риторикою в надзвичайно широкому смисловому діапазоні.
Дефінітивні межі цивілізації досі не відштовхуються від єдиних
концептуальних основ. Сутнісне розмежування і компаративний
аналіз цивілізаційної феноменології відбувається за різними
показниками: соціокультурними особливостями, географічними та
історичними умовами виникнення тощо. Наявні теоретичні підходи
до оперування цивілізаційною фактографією розрізняються як за
обсягом, так і за змістовними демаркаційними ознаками.
Якщо спробувати подати суть справи в максимально
комплексному вигляді, то змістовне розмежування цивілізацій
здійснюється на основі таких маркерів: стадіально-формаційного
(рабовласницькі, феодальні, капіталістичні, соціалістичні); конфесійного (християнська, мусульманська, буддистська і т. п.);
етнічного (моноетнічні, міжетнічні, регіональні); диференціюються за історичною локацією (шумерська, критська, антична); за
національною ознакою; за географічним положенням (здебільшого
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східні та західні). В абсолютній більшості випадків смисловим
корелятивом цивілізації є тематичні акценти цивілізованості,
соціального прогресу і певного рівня розвитку культури (щоправда, у разі концептуального протиставлення цивілізації і культури
цивілізованість цивілізації іронічно опиняється під знаком
питання).
Очевидно, не варто розлого пояснювати, що відсутність
змістовної визначеності щодо цивілізації автоматично негативним
чином позначається на похідних термінологічних утвореннях –
зокрема, на цивілізаційній ідентичності, яка здебільшого подається
описово і рецептурно, а не в чіткому понятійно-термінологічному
форматі.
Також цілком природно, що цивілізаційний підхід закріплює
за цивілізаціями статус основного суб’єкта світової історії і
політики. Теоретико-методологічна перевага цивілізаційного підходу полягає в тому, що він окреслює фактори і чинники цивілізаційного розвитку, які справляють істотний вплив практично на всі
сфери суспільної життєдіяльності. Натомість недоліком цивілізаційного підходу є абсолютизація детермінативного впливу
цивілізаційних факторів. Що ж стосується істини, то вона, як
завжди, «десь посередині»: безперечно, цивілізаційні чинники
мають статус детермінант суспільного розвитку, але вони не є
єдиними детермінантами – вони здійснюють свій вплив
паралельно з іншими детермінативними факторами, а крім того, в
різні епохи вплив кожного з факторів може коливатися в доволі
широкому діапазоні, тому розгляд детермінативного впливу має
відбуватися не «взагалі», а лише конкретно-історично, бо тільки в
такий спосіб можна забезпечити предметний причиннонаслідковий розгляд суспільної процесуальності.
Основу цивілізаційного підходу утворює розгляд людського
суспільства крізь призму його соціокультурних особливостей,
ціннісних пріоритетів, нормативної ієрархії, інститутів і традицій,
об’єднаних у певний цілісний конгломерат і т. ін. Концептуальний
наголос стосується проблемності, дисфункціональності й конфліктогенності різних цивілізаційних ойкумен: попри структурнофункціональну подібність і часто навіть тотожність цивілізаційні
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конгломерати часто взаємодіють за принципом конкурентного
взаємопоборювання і відторгнення. Почасти причиною цього є
когнітивний дисонанс, а інколи спрацьовує принцип «краще є
найбільшим ворогом просто хорошого».
Доволі поширеним змістовним маркером повноцінної цивілізації вважається виразність її етичного стрижня. Навіть З. Фройд,
який жорстко критикував недоліки етичної регламентації
індивідуального і суспільного буття, віддавав належне значущості
функціонального покликання моралі: «Заповіді моралі – це вимоги,
які випливають з необхідності рівноправного і мирного співіснування, котре гарантує всім людям сприятливі умови для
формування і розвитку їхніх сил і здібностей. Моральним для нас є
те, що за наявних умов і відповідно до нашого розумінням ситуації
слугує розвитку індивіда в особистість, рухові суспільства до
вищих і досконаліших форм буття» [54, с. 90]. Ця теза світоглядно
перегукується з висловом Ф. Ніцше: «Мораль є засобом запобігання розпаду суспільства. Крім того, вона також слугує утриманню соціуму на певному щаблі світоглядної висоти і добра» [42,
с. 298].
Можна по-різному ставитися до загальнозначущості моралі,
до того, наскільки всезагальними й універсальними є її вимоги,
втім, ніхто не заперечуватиме, що певні моральні бар’єри існують
практично в кожного індивіда. Так, вони відрізняються від
моральних бар’єрів інших людей, однак усе ж становлять
невід’ємний атрибут індивідуального і суспільного буття. А це
доволі симптоматично і визначально. Зрештою, істині відповідає й
інша теза: «Вічних законів моралі, які завжди твердили б одне й те
саме, нема. Всі поняття моралі, всі погляди на предмет дозволеного чи недозволеного утворювалися поступово, розвивалися і
модифікувалися з примітивних форм до більш досконалих. Вони
мають у своєму активі такі самі особливості та етапи розвитку, як і
більшість органічних форм. З огляду на цю обставину на
запитання «що є моральним?» треба відповідати так: «Те, що
кожна культурна епоха згідно зі ступенем свого розвитку і
залежно від різних історичних та економічних аспектів володіє
особливим типом моралі»» [68, с. 11].
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Дещо категоричніше з цього приводу висловлювався
О. Шпенглер: «Не існує такого явища, як універсальна етика» [95,
с. 382]. Аналізуючи зазначену тезу, Е. Поздняков додавав: «Кожна
цивілізація володіє власним етичним стандартом, ґрунтовність
якого починається і закінчується разом з цією цивілізацією» [48,
с. 27]. Отже, під час винесення історіософських та культурологічних вердиктів доцільно якомога обережніше оперувати
терміном «аморальний». Для прикладу: якщо на півдні Італії, в
Іспанії та Балканських країнах на кожному кроці можна побачити
оголені жіночі груди, то там споглядання цієї частини тіла не
справляє еротичного враження, а тому ніколи не вважалося
аморальним. Натомість на півночі Європи навіть коротке плаття і
незначне декольте є істотними еротичними подразниками, що
мають репутацію аморальних.
Феномен цивілізації в соціокультурній динаміці
На відміну від цивілізаційного підходу, соціокультурний
підхід передбачає синтез культурологічного і соціологічного
аспектів. Інколи аспект культури вживають у контексті цивілізації
лише контекстуально й синонімічно – з метою уникнення
тавтології, щоб зайвий раз не вживати слово «цивілізація». В
принципі, такий підхід має право на існування, хоча в цілому від
не надто виправданий і ефективний, бо вживати різні терміни для
позначення одних і тих самих змістовних обсягів – це не зовсім
логічно, а з інструментальних міркувань не дуже продуктивно.
Якщо вже вживати різні терміни (в цьому разі – «цивілізація» і
«культура»), то варто використати таку нагоду з більшою
користю – максимально увиразнити змістовні відмінності
явищ, позначених такими термінами. Тим більше, що в основі
найбільш принципових і безкомпромісних протистоянь сучасності лежать насамперед і в основному культурно-цивілізаційні розбіжності.
Отже, які змістовні акценти притаманні культурі й цивілізації
на рівні сучасного дослідницького дискурсу? В цілому історію
людства можна подати у вигляді руху від варварства до культури і
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від культури до цивілізації. В символічній сфері це відповідає
переходу від міфу до логосу і від логосу до матезису. Але якщо
цивілізація утворюється внаслідок поєднання деяких об’єктивних
умов і суб’єктивних чинників, відображаючи певний спосіб
функціонування суспільного життя, то культура ж самовідтворює
індивідуальність суспільства.
Теорія цивілізаційного процесу Н. Еліаса розмежовує
цивілізацію як процес і культуру як результат цивілізаційного
процесу [76]. Втім, такий підхід мав чимало нарікань на свою
адресу: критики слушно зазначають, що наявна соціальна емпірика
дає підстави для діаметрально протилежного висновку: культура є
процесом, а цивілізація – його результатом. Значно більш
переконливим є підхід, відповідно до якого культура як культ
історично передує цивілізації як процесу (технології) виготовлення знарядь. Якщо культура акцентує увагу на сакральності, то
цивілізація – на профанності [39].
Крім того, будівля культури зводиться значною мірою завдяки
енергії сублімації. Це уподібнює культуру різновиду творчості. Не
випадково важливою характерною ознакою культури є її креативний потенціал. На відміну від цивілізації, культура практично не
може вичерпатися, «вигоріти», розтратити свої ресурси: навіть
якщо з якихось причин культура гине (здебільшого внаслідок
зовнішнього впливу і геополітичних катаклізмів), вона залишає по
собі чимало креативно-мотиваційних відгалужень, які століттями
можуть перебувати в анабіотичному стані, нагадуючи жар згаслого
багаття; варто вітру чиєїсь зацікавленості розвіяти попіл і кинути
трохи хмизу – як багаття знову врочисто запалає. Цього разу в
язиках його полум’я з’являться інші, ніж у колишні часи,
кольорові відтінки, і дивуватися цьому не варто, адже хмиз був
іншим.
Соціалізація – це інтерналізація: засвоєння норм, цінностей і
зразків поведінки. І якщо культура віддзеркалює змістовну
квінтесенцію процесу соціалізації, то цивілізація зосереджує вістря
своєї уваги на дотриманні формальних ознак соціалізації,
соціалізаційної регламентації. М. Бердяєв наполягав, що «культура
і цивілізація – зовсім не одне й те саме. Культура народилася з
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лона культу. Її витоки – сакральні. Вона благородного походження
і символічна за своєю природою. В культурі духовне життя
виражене не реалістично, а символічно. Цивілізація ж не має
такого благородного походження. Вона завжди – своєрідний
«parvenue», себто вискочка. В ній відсутній зв’язок із символікою
культу. Якщо культура рухається згори донизу і шлях її
аристократичний, то цивілізація функціонує знизу вгору і шлях її
буржуазний та демократичний. Якщо культура є явищем глибоко
індивідуальним і неповторним, то цивілізація – явище загальне і
запрограмоване на повторюваність. Нарешті, культура володіє
душею, цивілізація ж має в своєму розпорядженні лише методи
й знаряддя» [7, с. 195–196].
Якщо цивілізація в типологічному сенсі одноманітна, то
культуру можна структурувати за багатьма дуальними ознаками:
вона може бути високою і низькою, масовою і елітарною, а може й
стратегічною (термін «стратегічна культура» в сучасну політологію ввів наприкінці 1970-х років Джек Снайдер у дослідженні на
замовлення Пентагону, в якому стверджувалося, що радянський
підхід до ядерної стратегії значно відрізняється від американського) [93, с. 28].
Між іншим, резонансне у сучасному вітчизняному суспільнополітичному просторі явище корупція «є наслідком розвитку
багатьох структурних компонентів культури нації впродовж
століть. З огляду на цю обставину наївно думати, що корупцію
можна подолати в стислі терміни: вона завжди знайде можливість
набути інших форм у той час, коли чиновники рапортуватимуть,
що з нею покінчено. В умовах сучасної індустріальної парадигми
корупція нейтральна до питань економічного зростання. Вона
індиферентна до розвитку технологій, тому в Італії з її досить
високим рівнем корупції розвиток сучасних технологій вражає, а в
ОАЕ, де вкрай низький рівень корупції, всі технології імпортовані.
Також показовим є порівняння динаміки ВВП (за 2017 рік) лідерів
рейтингу сприйняття корупції Данії (2,2%), Швеції (2,4%), Норвегії (1,9%) і Фінляндії (2,6%) з аналогічним показником Румунії (6,9%), в якій справи з корупцією далекі від зразкових» [11].
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Едвард Холл запропонував терміни «високо- та низькоконтекстних культур»: «Висококонтекстні культури здійснюють
комунікації так, що більша частина інформації присутня в
загальному контексті й інтерналізована (тобто знання переходить
із суб’єктивного в об’єктивний статус) сторонами, а інформація,
яка передається за допомогою слів або символів, відносно мала. У
низькоконтекстній культурі комунікація побудована протилежним
чином: основна інформація передається вербально, а загальний
контекст містить менший обсяг інформації. Культури високого
контексту більше покладаються на контекст, ніж на слова. Для них
найсуттєвішою є загальна обстановка, дотримання ієрархії і повага
до статусів. Натомість культури низького контексту віддають
перевагу вербальній комунікації і прагнуть якомога точніше
висловлювати свої думки. І «висока», і «низька» є відносними
термінами, які не мають оціночного навантаження. До висококонтекстних культур належать, зокрема, африканські та арабські
країни, Бразилія, Китай, франкомовна Канада, Франція, Греція,
Індія, Індонезія, Італія, Японія, Корея, Латинська Америка,
Пакистан, Іран, Росія, Південні штати США, Таїланд, Туреччина,
В’єтнам, країни південних і східних слов’ян. До низькоконтекстних культур належать Австралія, Голландія, англомовна
Канада, Англія, Фінляндія, Німеччина, Швейцарія, Північні штати
США, Швеція, Норвегія. Навіть у межах однієї країни можуть
співіснувати обидві культури. Це формує потенціал взаємного
нерозуміння і конфлікності» [59].
Адекватне розуміння культури можливе лише в межах
інформаційно-знакової інтерпретації. Слідуючи не лише за
Вебером, а й за тим напрямом думки, який простягається
принаймні від Віко, «Парсонс виробив розуміння культури як
системи символів, за допомогою якої людина надає значущості
своєму досвіду. Системи символів, створені людиною, що
поділяються іншими людьми, що є результатом домовленості,
мають впорядковані ознаки і яким можна навчити, забезпечують
людей значущою системою координат, у межах якої відбувається
їх орієнтація по відношенню один до одного, до зовнішнього світу
і до самих себе. І породження, і визначальний фактор соціальної
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взаємодії, системи символів по відношенню до процесу
суспільного життя є тим самим, чим комп’ютерна програма є по
відношенню до операцій комп’ютера, генна спіраль – по
відношенню до розвитку організму, креслення – по відношенню до
спорудження мосту, партитура – по відношенню до виконання
симфонії, або, якщо вибирати більш скромну аналогію, рецептура
торта – по відношенню до процесу його випічки. Система
символів є тим джерелом інформації, який надає форму, напрям,
відмінні риси і сенс повсякденній діяльності» [20, с. 285–286].
У праці «Політика як покликання і професія» М. Вебер
обґрунтовано наполягав, що політика є «потужним повільним
бурінням твердих пластів, яке здійснюється водночас із
пристрастю і холодним окоміром» [14, с. 644]. На основі такої
особливості політики в XVIII – XIX століттях у буржуазному
суспільстві Західної Європи відбувалося оформлення стандарту
поведінки, який іменується «цивілізованим». Згодом цей код
поведінки поширився зверху вниз – від найвищих прошарків до
дедалі нижчих [76, с. 209–210]. На противагу поширеному в
наш час баченню політесу як форми суспільного лицемірства,
Філіп Рено наголошує на вирішальному значенні цього фактора
для утвердження правил цивілізованої узвичаєності, які приводять
до неконфліктної взаємодії звичаїв і манер, завдяки чому
насамперед і в основному суспільний поступ врешті-решт
прокладає собі шлях [56].
На жаль, елемент лицемірства в політесі сучасного формату
превалює, тому коли трапляються відхилення від такої узвичаєної
«норми», це завжди сприймається як надзвичайна подія.
Проілюструвати цю тезу можна на прикладі феномена Дональда
Трампа, якого запам’ятають «як найбільш чесного президента в
сучасній американській історії. Після свого вступу на посаду
президента він робить саме те, що обіцяв. Трамп обіцяв
”розгромити і знищити ІДІЛ”, і нині він впритул підійшов до
рубежу фізичного знищення халіфату ”Ісламської держави”. Він
обіцяв ввести візові заборони для громадян тих країн, які є
джерелом терористичних загроз, і після декількох фальстартів
Верховний Суд усе ж підтримав фінальну версію цієї заборони.
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Трамп обіцяв різко послабити контроль з боку регулюючих
органів – у результаті тільки за перший рік своєї роботи Трамп
зумів заощадити 8,1 мільярда доларів, а в 2018 році цей показник
досягнув 9,8 мільярда доларів. Він виконав свою обіцянку ввести
тарифи проти Китаю, щоб змусити його відкрити ринки і
перестати красти інтелектуальну власність. Президент обіцяв
історичне збільшення оборонного бюджету і виконав цю обіцянку.
Він обіцяв повернути робочі місця у сфері виробництва, і зараз
кількість робочих місць на промислових підприємствах зростає
швидше, ніж в будь-який момент за попередні два десятиліття. У
тих питаннях, в яких Трамп не виконав свої обіцянки, –
будівництво стіни або скасування системи охорони здоров’я
Обами – його невдача пояснюється зовсім не відсутністю спроб.
Тільки в декількох питаннях він дійсно відступив від своїх
передвиборчих обіцянок – наприклад, він визнав, що помилився,
коли обіцяв повністю вивести американські війська з Афганістану.
Отже, якщо Трамп обіцяє щось зробити, під це можна брати
кредит у банку» [97].
Якщо стилістичні відмінності сприйняття політесу притаманні
політичному лідеру потужної держави, то навіть така «дрібничка»
може потягти за собою тектонічні зрушення на рівні глобального
світопорядку: «Ще кілька років тому в США панував вислів про
те, що ”відмова від глобалізації рівнозначна відмові від сходу
сонця”, сьогодні ж в політичному середовищі Штатів поширюється думка про те, що ”американізм, а не глобалізація, стане
нашим визначальним принципом”. Окремі американські політики
ставлять під сумнів і навіть критикують економічну глобалізацію,
звинувачуючи цю тенденцію в ”спустошенні” місцевого виробництва, безробітті й скороченні доходів. Вони також негативно
відгукуються про КНР, заявляючи, що Китай створює ”серйозну
загрозу для тривалого, здорового розвитку американської економіки і
процвітання країни”. Білий Дім вводить митні бар’єри в глобальних
масштабах, кидає виклик правилам вільної торгівлі» [43].
Виникає запитання: яким є функціональне навантаження
цивілізаційного вибору України – це реальний план (інструмент,
засіб) досягнення мети чи популістичний мем, покликаний
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приховати небажання (неготовність і т. ін.) досягнення мети
цивілізаційного вибору?
Дискурс щодо проблематики вдалих цивілізаційних запозичень на рівні прикладних конкретно-історичних випадків
здебільшого грузне в полемічній трясовині з причин несумісності,
залучення критеріїв, які практично неможливо звести до спільного
інтерпретаційного знаменника. Додаткові труднощі на шляху
коректного визначення локації ефективних цивілізаційних запозичень створює ідеологічна упередженість і політична ангажованість, яка практично неусувна в таких політично чутливих,
дражливих і резонансних аспектах, оскільки знаходиться на рівні
колективного несвідомого, тому непомітно, але обов’язково
латентно присутня скрізь і завжди, коли йдеться про ту чи іншу
альтернативу, тенденцію і перспективу. Повністю знівелювати цей
генетичний недолік практично неможливо, але можна окреслити
діапазон принципів і пріоритетів, дотримання і виконання яких
стане на заваді суб’єктивізму й волюнтаризму, практично
унеможливить випадки, коли біле відрекомендовують чорним і
навпаки.
Досвід історичного розвитку людства дає підстави для
констатації: задля прискореного створення власної цивілізаційної моделі на початкових етапах її становлення не лише
можливе, а й бажане, практично неухильне використання нею
механізмів і стандартів ментально і архетипічно споріднених
цивілізацій (виняток становлять лише випадки абсолютної
відсутності комунікативної взаємодії між цивілізаціями або коли
йдеться про деяку первісну цивілізацію, котра – з огляду на
відсутність історичних попередників – була позбавлена
можливості здійснювати запозичення в принципі).
Якщо в минулому цивілізаційні запозичення були менш
динамічними і стосувалися в основному цивілізацій, які межують
одна з одною; то в наш час цивілізаційні запозичення істотно
прискорилися і з огляду на глобалізацію та ресурсний потенціал
інформаційної ери стосуються практично всіх цивілізацій
водночас (принаймні на рівні можливостей таких запозичень,
наявності завдяки новітнім інформаційним технологіям більш-
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менш вичерпного уявлення про особливості й закономірності
практично будь-якого цивілізаційного проекту) [52; 55; 60].
Карл Ясперс влучно зазначив, що вістря цивілізаційної
проблеми має дві складові: по-перше, кожен індивід – навіть якщо
він володіє розвиненим критичним мисленням – так чи інакше
”цивілізаційно ангажований”. Такий конкретно-історичний цивілізаційний формат віддзеркалює не уявну, віртуальну чи бажану, а
фактичну ідентичність індивіда. На кожного індивіда і суспільство
тисне тягар цивілізаційної місії. Конкретні ознаки такої цивілізаційної місії залежать від соціокультурних особливостей і
досвіду, вкарбованому на архетипічному рівні.
Загалом же можна погодитися з блискучим афоризмом Г’ю
Гефнера: «Life is too short to be living somebody else’s dream»
(«Життя надто коротке, щоб жити чужою мрією»). Тим більше,
якщо врахувати застереження Іогана Готфріда Гердера: «Культури принципово несумірні, а наслідування і нав’язування
«прогресу» призводять лише до деградації культури. Вичерпно
розкрити зміст національних традицій неможливо в принципі – з
причин їх тісного зв’язку з божественною ідеєю людства. Для
цього потрібен не стільки раціональний аналіз, скільки поетична
інтуїція, адже пісні скальдів народжуються з холодних глибин
Північного моря, а одкровення Біблії – з досвіду скотарів
іудейських пагорбів. Не переживши досвіду народу, неможливо
збагнути сутність його культури» [27, с. 184–185].
Успіх цивілізаційних запозичень зумовлений наявністю чи
відсутністю консолідованої готовності суспільства їх сприйняти і ефективно засвоїти. Щоправда, історії відомі винятки з
цього правила: деякі цивілізації навіть на оригінальній фазі
розвитку зобов’язані своїм успіхом не власним know-how у сфері
управління, нормативістики і технологій, а вмілому використанню
й симбіозу здобутків інших цивілізацій. Такий феномен зумовлений тією обставиною, що розробка цивілізацією певного
механізму функціонування зовсім не означає його максимально ефективне застосування саме цією цивілізацією.
Попри стереотипізований штамп «цивілізаційного вибору
України» як вибору суб’єктом-Україною з-поміж цивілізаційних
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шляхів можливого розвитку слід розуміти обмеженість такого
підходу: по-перше, кожна цивілізація має об’єктивні, цілком
природні й неусувні різнопрофільні обмеження можливих
запозичень ззовні – і Україна не є винятком із загального правила;
по-друге, навіть соціуми з виразною цивілізаційною суб’єктністю
водночас є об’єктами цивілізаційних впливів, позаяк вони
механічно, автоматично, так би мовити «в он-лайн режимі»,
засвоюють експансіоністськи поширювану пропозиційність інших
цивілізаційних суб’єктів, навіть не фіксуючи факт і процес такого
впливу периферійним мисленням, а отже – абсолютно не аналізуючи цей феномен і не рефлектуючи з цього приводу. Зазначена
обставина дає підстави деяким дослідникам взагалі стверджувати
про ілюзійний статус цивілізаційної суб’єктності у сфері
цивілізаційного вибору, запозичення і засвоєння [51, с. 124–125].
Реалістична оцінка чинного статус-кво вимагає визнання того
факту, що Україна сучасного ґатунку володіє лише віртуальними
цивілізаційними ознаками, що вона існує хіба що у форматі
цивілізаційного образу, який перебуває у фазі символічного
позиціонування, тестування і протистояння вже усталеним,
знаковим, суб’єктним цивілізаційним орієнтирам.
За логікою речей, наступною фазою має бути цивілізаційний
проект, який, у свою чергу, покликаний покласти початок
повноцінному цивілізаційному статусу. Втім, не варто плекати
ілюзій: фаза цивілізаційного образу зовсім не гарантує наступні
фази – цивілізаційного проекту та цивілізаційного статусу. Якщо
залишатися на твердому ґрунті здорового глузду, то доведеться
визнати, що кожна наступна фаза існує виключно на рівні
можливості. А перехід зі стадії можливості у фазу дійсності
відбувається лише в тому разі, якщо можливість використовується
ефективно.
Ця обставина і особливість додатково актуалізує аспект
цивілізаційних запозичень – як на стадії їх відбору та ієрархізації,
так і в процесі інкорпорування, імплементації, впровадження в
конкретно-історичних умовах свого цивілізаційного проекту. Не
слід випускати з поля зору прописні історіософські істини, а саме:
поєднання цивілізаційних потенціалів може приблизно з однако-
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вою вірогідністю привести до трьох результуючих ефектів – або до
їх арифметичної прогресії (послуговуючись мовою математики,
2+2=4), або до взаємопотенціювання, геометричної прогресії
(2+2=5), або до взаємопоглинання (2+2=0).
Сутність основної проблеми полягає в тому, що сучасна
наука ще не володіє надійними верифікаторами, застосування
яких апріорі гарантує успіх чи невдачу конкретного цивілізаційного запозичення. На сучасну пору реалістичні ознаки має
лише вірогіднісна модальність: з огляду на ті чи інші аргументи,
вибудувані на основі історичних висновків і аналогій, можна з
тією чи іншою мірою ймовірності припускати успіх певного
запозичення. На жаль чи на щастя, але довести чи спростувати
ефективність будь-якого цивілізаційного запозичення в наш
час можна лише за допомогою «польових досліджень» – за
результатами їх практичного інкорпорування в життєдіяльність конкретного цивілізаційного (квазі-, протоцивілізаційного) середовища.
Деякі дослідники наполягають на доцільності «гармонійного й
толерантного збалансування зазначених трьох складових сучасного українського суспільства» [2, с. 296]. У формальному сенсі ця
ідея приваблива, але в змістовному абсолютно нереалістична, бо
йдеться про той випадок, коли компроміс або неможливий, або
фатальний. У цьому контексті коректніше вести мову не про
збалансування, а про подолання на якісно новому рівні.
Принагідно зазначимо, що попри позірну простоту і навіть
самоочевидну тривіальність Шевченкової настанови «і чужому
научайтесь, і свого не цурайтесь» вона містить чимало «сірих зон»,
що потребують змістовного увиразнення. Вочевидь не завадило б
конкретизувати перелік як «чужого», так і «свого», бо за
відсутності таких предметних навігаторів українська цивілізаційна
Одіссея може перетворитися на Робінзонаду.
Архетипи української культури, які виразно простежуються в
символах, міфах, казках, фольклорі, обрядах і традиціях, є
узагальненням досвіду наших предків. Українська культура
пройшла тривалий час формування, становлення і розвитку з
найдавніших часів і до сучасності. Внаслідок латентного
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вростання вона стала складовою частиною соціокультурної
дійсності інших країн, тому цілком можлива іронічна ситуація, за
якої, запозичуючи деякі соціокультурні й цивілізаційні інструменти в інших націй, ми насправді практикуємо ремінісценції –
пригадування, відтворення в пам’яті свого, самих себе.
З цього приводу Роман Захарченко зазначає, що «українське
життя Сибіру, український Сибір як масове явище започаткувалося
приблизно з 1891–1892 років, у часи столипінських переселень…
Пік цих переселень припав на добу прем’єрства Столипіна,
десь 1907–1911 роки. Але початок цього масового переселення
можна умовно датувати 1891–1892 роками. Він був пов’язаний з
будівництвом Транссибірської магістралі, у зв’язку з цим
початково заселявся Західний Сибір: Тобольська губернія й
Акмолинська область. Після 1893 року, з відкриттям наступної
ділянки Транссибу, почав заселятися Східний Сибір. Кількість
переселенців перевищувала півмільйона осіб. Українські колонії
на Далекому Сході називали Зеленим Клином, у Сибіру – Сірий
Клин, у Надволжі – Жовтий Клин, на Кубані – Малиновий Клин.
Це питома історично українська народна традиція – називати ці
терени клинами. Втім, досі нема усталеної думки, чому так
сталося. Спочатку згадується у джерелах назва Зелений Клин, а
потім, відштовхуючись від цієї назви, у середовищі українських
переселенців у Сибіру і Туркестані виникла назва Сірий Клин. У
вузькому значенні це була територія сучасного південного
Казахстану, де селилися перші громади переселенців. А потім вона
перейшла на цілий терен, відомий як Середньоазійський степовий
край. Сірий Клин – неофіційна назва Південно-Західного Сибіру і
північного Казахстану з кінця XIX – початку XX століття, де
розгорнулася масова українська колонізація (загальна площа
колонізованої території – 460 тисяч квадратних кілометрів). У
1917–1920 роках на Сірому Клині був розгорнутий рух за
Українську Державну Автономію» [74].
Дмитро Білий має рацію: «Якби ви сказали, що Кубань – не
Україна, у ХІХ сторіччі, то на вас би дуже дивно подивилися. За
даними перепису 1897 року на території, де проживали
чорноморські козаки, було 83%–86% українців. Там був
абсолютно український простір. Кубанське військо утворилося у
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1860 році шляхом об’єднання Чорноморського козацького війська
та Лінійного козацького війська, яке мало декілька складових, і
там також було 35%–40% українців» [74].
Рідна мова населення Кубані за даними перепису 1897 року
мова

частка

українська

47,36 %

російська

42,56 %

черкеська

2,01%

карачаєвська

1,4%

інші мови

6,67%

Національний склад Кубанського округу за переписом
1926 року
національність

чисельність

частка

українці

915 450

62,2 %

росіяни

498 102

33,8 %

вірмени

21 023

1,4 %

білоруси

8 434

0,6 %

німці

7 255

0,5 %

Як зазначає В’ячеслав Чорномаз, «з 1989-го по 2010-й – між
двома переписами відбулося скорочення українського населення
Далекого Сходу фактично в чотири рази. Якщо взяти Приморський край, то за переписом 1989 року нас було 185 тисяч
українців, це 8,9%, що, звичайно, набагато менше, ніж в 1917 році.
Але за останні 20 років українське населення скоротилося майже
вчетверо – за переписом 2010 року нараховано близько 50 тисяч
українців – це десь 4%. І така ж тенденція взагалі по Далекому
Сходу і в інших регіонах.
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У 2013 році відзначалося 130 років з початку масового
переселення українців на Зелений Клин. У березні 1883 року перші
два пароплави вирушили з Одеси до Владивостока, на яких
знаходилось півтори тисячі переселенців – селян із Чернігівської
губернії – які й почали якраз масово заселяти Далекий Схід. І через
півтора місяці подорожі, майже навколо півсвіту через Індійський
океан і Тихий, вони прибули в квітні місяці 1883 року до
Владивостока. І вони заснували перші сім сіл українських на
Півдні Приморщини. Ми говоримо саме про річницю початку
масового переселення, бо переселення почалося раніше, ще з
початку 1860-х років. Але воно відбувалося суходолом. Переселенці йшли через цілий Сибір, Забайкальщину. Залізниці ще не
було.
Фактично, вони рухались цілу дорогу валками, тому ця
подорож розтягувалась на роки, не всі доходили. І перші
переселенці з’явилися на Амурщині, потім дісталися і до
Приморщини, якраз в 60-х роках ХІХ століття. Але тоді їх було
небагато через складність шляху. Можна говорити про сотні чи
декілька тисяч родин. А масовий приплив українських переселенців відбувався з налагоджуванням морського сполучення між
Одесою і Владивостоком. І цей етап тривав до початку
ХХ століття, коли була збудована залізниця, яка пройшла через
Сибір, і потім залізниця, так звана Китайсько-Східна, яка пройшла
через Маньчжурію. І з початку ХХ століття переселенці
починають переїздити вже залізницею. Це було набагато простіше
і швидше. Якраз пік, найбільший приплив українських переселенців приходиться вже на часи так званої Столипінської аграрної
реформи – це 1907–1909 роки. Найбільш достовірною є цифра про
те, що на Приморщині українці становили серед селянського
населення приблизно 80%, на Амурщині – близько 60%. Але треба
мати на увазі, що якраз на Приморщині на той час був досить
високий відсоток міського населення. Тому, в цілому, можна
говорити про 50–60% українців на Зеленому Клині» [74].
Останнім часом чимало полемічних списів зламано з приводу
перспектив отримання Україною чогось на кшталт «плану
Маршалла». Щоб не множити в цьому питанні й без того критичну
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масу популізму й спекуляцій, варто зрозуміти, що «план
Маршалла», як і доктрина Трумена, був частиною «стратегії
стримування» (її автор – радник посольства США в Москві
Дж. Кеннан), тобто мав статус одного з багатьох елементів
масштабної американської геополітичної гри. Можливість реалізації «плану Маршалла» щодо України залежить насамперед від
того, чи вважають США нашу країну найважливішим форпостом
військового, економічного і цивілізаційно-ідеологічного стримування Росії (саме в комплексі всіх трьох зазначених аспектів) [12].
Відповідно, якщо на Україну досі не поширено щось на
кшталт «плану Маршалла», то це може означати лише одне:
гіпотетичний суб’єкт такої допомоги все ще не вважає нашу країну
форпостом військового, економічного і цивілізаційно-ідеологічного стримування Росії. Ключове запитання в цьому контексті
таке: чи справедливий цей висновок, а відтак – чи варто на нього
ображатися? Зробимо обережне припущення: країна, в якій
методом шахрайської приватизації вкрадено основних фондів на
рівні $180–240 млрд, але вона не робить нічого для повернення
цих коштів у державний обіг, а натомість раз на рік-півтора
випрошує у МВФ позику обсягом $1–2 млрд; країна, в якій
упродовж двох років на складах згоріло боєприпасів на $3–4 млрд,
але вона не комплексує з цього приводу, а скеровує весь свій
ентузіазм на отримання військової допомоги від США обсягом
$250 млн; така країна категорично не може вважатися форпостом
військового, економічного і цивілізаційно-ідеологічного стримування Росії. Вона, навпаки, є втіленням дискредитації такого
статусу, а тому може розраховувати не на «план Маршалла», а хіба
що на мікроскопічні подачки для підтримання життєдіяльності на
анабіотичному рівні.
Світоглядна система координат як основний критерій,
верифікатор і детермінанта пріоритетів функціонування
культури і цивілізації
Трьома основними факторами, які сприяли якісній
модернізації життєдіяльності людства (іншими словами – якісно
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вищому рівню цивілізованості), були вогонь, землеробство і
науковий метод. Кожен з цих факторів ознаменував собою нову
епоху, нові принципи функціонування, нові інструменти й засоби
досягнення мети повноцінного життя. Недостатня кількість
поживних речовин у сирій рослинній їжі було головною причиною
невеликого обсягу мозку в предків людей. Саме цей фактор
стримував збільшення обсягу мозку у предків протолюдей. Він же
підтверджує ключову роль вогню і вареної їжі в еволюції людини.
Для того, щоб мозок людини прямоходячої (Homo erectus),
неандертальців (Homo neanderthalensis) та гейдельберзької людини
(Homo heidelbergensis) розвивався у разі харчування сирою їжею,
їхнім володарям довелося б витрачати по 10–12 годин на пошук
їжі, а це практично неможливо, враховуючи відсутність еволюційних
пристосувань до безперервного поглинання їжі у цих гомінідів.
Так наші попередники постали перед дилемою – підтримувати
вогонь і варити їжу для постачання свого мозку достатньою
кількістю енергії або вимерти. Вони зробили вибір на користь
першої альтернативи: 1,5–2 мільйони років тому протолюди
навчилися розводити вогонь і готувати на ньому їжу. Як наслідок –
почалося різке збільшення розмірів мозку і тіла, яке супроводжувалося зменшенням розмірів щелепи і зубів. Між іншим, людський
мозок займає лише 2% від маси тіла, витрачаючи при цьому до
20% від загальної кількості енергії, яка використовується в
життєдіяльності Homo sapiens. У наших найближчих родичів –
людиноподібних мавп – ця пропорція зовсім інша: їхній мозок
значно менший, ніж людський, а відносна маса м’язів набагато
більша.
Істотний внесок у всесвітню цивілізаційну скарбницю зробила
римська культура. Втім, те, що вважається безперечним надбанням
цивілізації, на шкалі чеснот культури має не настільки переконливий вигляд. Ідеться, зокрема, про таку характеристику римської
культури, як нарцисичність, котра полягає в центруванні культури
навколо ідеалів і успіхів: нехай я жалюгідний, задавлений боргами
і військовою повинністю плебей, зате я – римлянин, який робить
свій внесок у величне завдання підкорювати інші народи і
залучати їх в орбіту цивілізації. Цей алгоритм світосприйняття
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згодом запозичило чимало країн і імперій, які перетворилися на
найбільш негативних персонажів всесвітньої історії і, врешті-решт,
зазнали трагічного краху, поховавши під своїми уламками тих, хто
зловживав плацебо-ефектом у формі «так, я жалюгідний плебей,
зате …».
Ключова особливість валлерстайнівського тлумачення генезису капіталізму полягає в тому, що заперечуються домінуючі
дотепер фактори (причини) походження цих процесів (зокрема,
винятковість та «ексепціоналізм» європейської культури, унікальні
особливості економічних, політичних та інших структур). На
думку Валлерстайна, нав’язувана багатьма істориками і філософами каузальність є науково некоректною, телеологічною і
загалом вибудуваною за принципом post hoc ergo propter hoc
(«після, значить – тому»). Насправді ніяких особливих передумов
появи капіталізму саме в Європі не існувало: походження
«європейського дива» не запрограмоване внутрішньою іманентною логікою розвитку європейського суспільства.
У праці «Захід, капіталізм та сучасна світ-система»
І. Валлерстайн підкреслює, що походження капіталізму багато в
чому є випадковим і пояснюється кон’юнктурною «констеляцією»
та кумулятивним поєднанням в ХIV – XV століттях сукупності
обставин, генерованих раптовими і несподіваними змінами в
економічних, господарських та релігійних структурах унаслідок
епідемій чуми, кризи міжконтинентальної торгівлі (Великого
шовкового шляху) та падінням монгольської ланки, що позначилося на Західній Європі відлунням потрійної кризи –
сеньйорального господарства, феодальної держави та католицької
церкви.
Таким чином, причини європейської капіталістичної трансформації пов’язані не так з внутрішньою логікою розвитку
європейських структур, котрі самі по собі до капіталізму не
еволюціонували, як з усесвітніми геополітичними та геоекономічними зсувами, що неочікувано призвели до послаблення європейської світ-імперії Габсбургів, яка виявилася неспроможною (на
відміну від світ-імперій Китаю, Індії та ісламського світу)
заблокувати або поставити під контроль протокапіталістичні
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структури своєї світ-економіки. Кон’юнктурна криза європейських
структур 1350 – 1450 років виявилася достатньою, щоб утворений
пролом змогли заповнити структури капіталістичної світекономіки, які, між іншим, були розвинені аж ніяк не більше, ніж в
ісламському світі, Індії чи Китаї, але середовище їхнього розвитку
було менш жорстким, ніж в інших світових регіонах, тому вони
здобули перемогу.
Принагідно зауважимо, що Європа як цивілізаційний орієнтир
насправді не є гомогенною ні в соціокультурному, ні в господарсько-економічному, ні в ментальному, ні навіть у світоглядностереотипному сенсі: Великобританія істотно відрізняється від
Греції, Португалія – від Данії, а Норвегія – від Італії. Власне, такі
цілком об’єктивні відмінності й вибудовують підмурівок доволі
поширеного євроскептицизму. Не викликає сумніву, що «єдина
Європа, яка об’єднала колись ворогуючі держави, з різною
ідеологією, політичними поглядами і соціальними структурами –
це витвір переважно європейської бюрократії» [6, с. 181].
Не випадково колишній голова Комісії Європейського Союзу
Романо Проді визнав: «Пошуки спільної ”європейської душі”
постають дедалі виразніше як важлива проблема майбутнього
нашого континенту» [53, с. 11]. Однак, попри численні й доволі
істотні розбіжності між мешканцями різних країн, Європа все-таки
має спільний сутнісний стрижень. Цей субстанціал виокремлює її
як єдиний і унікальний цивілізаційний феномен, відрізняючи,
наприклад, від російського цивілізаційного явища, про яке Йозеф
Шумпетер ще у 1942 році пророчо писав: «Проблема з Росією
полягає зовсім не в тому, що вона соціалістична, а в тому, що вона –
Росія» [73, с. 501].
На хвилі ейфорії розпаду світової системи соціалізму та СРСР
Захід на певний час забув це діагностичне зауваження видатного
теоретика демократії, помилково вважаючи, що перехід від
соціалізму до капіталізму виявиться спроможним докорінно
перебудувати решту сфер суспільної життєдіяльності Росії –
світоглядно-аксіологічну, телеологічну, етичну тощо. Втім, таке
міркування виявилося ілюзійним: вирішальне значення мають
сформовані впродовж століть стереотипні та ментальні автоматиз-
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ми. За своєю природою вони категорично, принципово
консервативні – принаймні не підлягають раптовій оптимізації чи
кон’юнктурному переформатуванню, а потребують поліаспектного
методично-педагогічного впливу ззовні, який покликаний призвести до поступових, step by step, хоч і інкрементальних, проте
послідовних і неухильних змін на краще.
Як слушно зауважив з цього приводу один із провідних
російських політологів В’ячеслав Ніконов, сучасна Росія надто
велика в сенсі території і надто російська в плані менталітету, щоб
стати «однією з», звичайною складовою частиною НАТО чи будьякого іншого блоку. Їй конче необхідно бути якщо не «першою
серед рівних», то принаймні на перших ролях. Це дуже влучне
зауваження з позицій симптоматики і діагностики поведінкових
практик сучасного російського політикуму.
У вступі до словника «Основні історичні поняття» Р. Козеллек
зазначає, що із середини XVIII століття відбулася фундаментальна
зміна значення староєвропейської соціальної та політичної семантики. Своєрідність цієї зміни полягає насамперед у темпоралізації
та ідеологізації багатьох понять. У масову свідомість умонтовано
стереотип, відповідно до якого ідеологізація асоціативно перегукується з різними аспектами комуністичної і соціалістичної
пропаганди. Це – неприпустимо звужене розуміння ідеологізації,
яка насправді може стосуватися будь-яких ідеологічних
відгалужень. Приміром, починаючи з середини ХХ століття ми
маємо справу з наполегливою ідеологізацією різних аспектів
лібералізму і демократії. Фірмова страва лібералізму – толерантність як заборона на табу, на корекцію і запобігання згубним для
суспільства відхиленням [72, с. 255–256]. Фатальним недоліком
послідовного застосування таких ідеологізованих особливостей
лібералізму є неспроможність держави не лише брати на
управлінське озброєння превентивний тип політики, а й загалом
неготовність своєчасно реагувати на загрози, що ставить під
сумнів перспективи не те щоб ефективного функціонування, а й
навіть елементарного виживання такого соціуму.
Тож не варто дивуватися, що останнім часом змалювання
сутнісних ознак соціальності сучасного формату набуває все більш
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незвичних, екстравагантних ознак: «Тією мірою, якою буття
соціальне, воно постає суто порнографічним явищем, чистим
дефіле. При цьому сама соціальність також піддається трансформаціям і деформаціям: це вже не соціальність, яка набула
щільності в спільності та міцності – в ієрархії; це соціальність, яка
згорнулася в плоску структуру потенційності» [4, с. 46].
Ідеологія европоцентризму нав’язує уявлення про особливе
становище Європи щодо решти світу. На основі цієї концепції
поступово сформувалася ідеологія вестернізму, покликана не лише
пропагувати Захід як зразок для наслідування, а й перебудувати
світове співтовариство відповідно до західної шкали цінностей.
Вестернізм є ідеологічною основою европоцентризму й американізму. Він позиціонує себе як глобальну, загальнолюдську ідею:
«Ідеологія вестернізму у вигляді глобалізації стає реальністю, коли
виникає відкритість світу, коли високі технології входять у
повсякденний побут і коли лібералізація в сфері економіки й
політики набуває статусу головного принципу організації
суспільного життя» [63, с. 24].
Між іншим, «один з ”батьків-засновників” Європейського
Союзу Жан Моне перед смертю зізнався: якби у нього була
можливість почати процес європейської інтеграції заново, він би
почав не з економіки, а з культури. В якомусь сенсі сьогоднішній
тупик євроінтеграції – від Brexit до Каталонії – виник саме через
те, що під впливом геоідеологічних імперативів ”холодної війни” в
основу європейської інтеграції було покладено пріоритети
виключно військово-політичні та політико-економічні, тоді як
культурно-гуманітарні чинники були винесені ”за дужки” інтеграційної проблематики. Як наслідок, зовні успішні європейський і
євроатлантичний проекти виявилися нездатні сформулювати
перспективні відповіді на виклики тероризму і мультикультуралізму, міграції та популізму. На таких недоліках Заходу все
активніше грає Росія, відтіняючи їх своїми внутрішніми ”духовними скріпами” і новою версією геокультурного месіанства» [21].
Наїл Фергюсон пропонує захопливу подорож: «Якби можна
було повернутися в 1411 рік і здійснити кругосвітню подорож, нас
вразила б якість життя на Сході. У Пекіні, столиці династії Мін,
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будують Заборонене місто. Турки-османи концентрують сили на
завоюванні Константинополя (в 1453 році вони врешті-решт
оволоділи столицею Візантійської імперії). Смерть Тимура (Тамерлана) в 1405 році усунула загрозу експансії орд із Середньої Азії.
Китайському імператору Чжу-ді (Юнле) і турецькому султану
Мураду II майбутнє здавалося блискучим. Натомість Західна
Європа в 1411 році була вбогою глушиною, яка насилу
оговтується від чуми (Чорна смерть в 1347–1351 роках викосила
майже половину населення). Вона змучена антисанітарією і охоплена, здавалося б, нескінченними війнами. Англійський престол
посів прокажений Генріх IV, скинув і убив злощасного Ричарда II.
Францію роздирали усобиці прихильників герцога Бургундії й
убитого герцога Орлеанського. Ось-ось відновиться Столітня
війна. Що стосується Північної Америки, то в ХV столітті
порівняно з державами ацтеків, майя та інків з їхніми храмамипірамідами і дорогами високо в горах вона мала вигляд дикої
глушини. За таких обставин думка про те, що Захід пануватиме
над рештою світу наступні 500 років, здалася б дуже дивною. І все
ж це сталося» [64, с. 11–12].
У ті часи в Європі була поширена жахлива практика
трепанації черепа на живих людях, які скаржилися на головний
біль або судоми. Про больовий шок, які отримували пацієнти під
час такого «лікування», можна судити хоча б із того, що
«операції» проводилися за допомогою інструментів на кшталт
долота і молотка. Дивовижно, що чимало пацієнтів після таких
процедур не лише виживали, а й позбувалися больових симптомів.
Між іншим, «у 1500 році майбутні європейські імперії
займали лише близько 10% поверхні земної суші й охоплювали
16% населення планети. До 1913 року 11 західних імперій контролювали майже 3/5 суші й населення, а також 79% світового
виробництва» [64, с. 12]. Поза будь-яким сумнівом, «ХVІ століття
було епохою активності європейців за кордоном. Але для великих
імперій Сходу португальські та голландські мореплавці не були
носіями цивілізації: вони здавалися варварами, причому більш огидними, ніж японські пірати. Зрештою, що притягало європейців до
Азії, як не чудові індійські тканини і китайський фарфор?» [64, с. 23].
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Можна погодитися з тезою, що «Китай у деякому сенсі
виявився жертвою власного успіху, опинившись у ”пастці рівноваги високого рівня” (землероби могли забезпечити населення
їжею, достатньою лише для виживання). А може, Англія стала
першою індустріальною країною тому, що антисанітарія і хвороби
скорочували життя більшості й надавали багатій, заповзятливій
меншості більше шансів передати свої гени нащадкам?» [64, с. 26].
Зрештою, сучасність не відчуває дефіциту концептуальних
припущень найрізноманітнішого ґатунку. Приміром, згідно з
однією з версій теорії змови, світовий комуністичний рух породили ілюмінати: коли Ленін, Троцький, Сталін і їх поплічники
захопили контроль над Росією і її республіками і заснували
комуністичний СРСР, вони просто йшли планом «Ордену ілюмінатів» Адама Вейсгаупта і «Цитаделі міжнародного масонства»
Альберта Пайка.
Тим не менше, яких висновків можна дійти, простеживши
шлях великих держав від виникнення до краху? Здебільшого
аналітики обмежуються констатацією вітальної обмеженості цивілізацій, великих держав і імперій – мовляв, на якомусь етапі свого
розвитку вони «вичерпують свої життєві ресурси», що об’єктивно
й закономірно призводить до стагнації, занепаду і, врешті-решт,
розпаду. На жаль, з таких пояснень важко збагнути, наскільки
«вичерпання життєвих ресурсів» є самодостатнім фактором і чи не
призвели до такого «вичерпання» деякі інші чинники і детермінанти. Якщо поглянути на емпіричний масив життєпису цивілізацій під таким кутом зору, то можна помітити характерну
закономірність: падіння кожної імперії і цивілізації обов’язково
супроводжувалося попереднім етапом прогресуючої самозакоханості, егоїзму й загалом неадекватного сприйняття чинного
статус-кво.
Причому, така адекватність здебільшого була войовничою,
тому вона не залишала жодного шансу на своєчасне повернення до
критичного осмислення своїх бажань і можливостей, а відтак – до
рятівного узгодження своїх дій із чинним статус-кво. До цього
аспекту привертали увагу, зокрема, Жак Рансьєр, Жан-Люк Нансі
та Поль Рікер [57; 58]. Логічним продовженням такого способу
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міркувань буде припущення, що «вичерпаність життєвих ресурсів»
є фікцією, недоведеною гіпотезою, бо насправді життєздатність
кожного соціального організму залежить не від якогось фатуму
вікових обмежень, а від спроможності своєчасно і переконливо
реагувати на виклики (як внутрішні, так і здебільшого зовнішні).
З різних причин наші сучасники часто недооцінюють
цивілізаційний внесок багатьох історичних тенденцій і народів. Як
зазначає Бертольд Зеевальд, «ось уже два десятиліття технологія
”блютус” забезпечує швидкий бездротовий зв’язок між різними
електронними приладами. Ця інноваційна комунікативна технологія була названа так на честь одного з данських королів –
Гаральда Синьозубого (910 – 987 роки). Те, що саме культовий
персонаж раннього скандинавського Середньовіччя став уособленням мобільності й комунікації, пояснюється тим, що саме вікінги
зв’язали віддалені регіони Європи з Близьким Сходом, набули
фактичного статусу піонерів комунікаційної революції. Їхнім
головним допоміжним засобом у цій справі був корабель, або,
точніше, цілий флот з кораблів і човнів, за допомогою яких
скандинавські мореплавці створили величезну мережу зв’язків між
Ісландією і ринками Багдада, від Ньюфаундленду до Константинополя, відкривши можливість для безперервного обміну між
цими регіонами. Яку роль у цій справі відігравали їхні кораблі,
пояснює археолог Зунхільд Кляйнгертнер у книзі ”Вікінги і їхні
кораблі”. Корабель був основою влади. По-перше, він допоміг
відкрити шлях від Скандинавії до інших земель. По-друге, за
допомогою кораблів вдалося зв’язати дрібні феодальні володіння в
єдину систему, завдяки чому вони збільшувалися в розмірах і,
врешті-решт, у X столітті об’єдналися в королівство Данії і
Норвегії. Один з важливих моментів в їхній історії пов’язаний із
Гаральдом Синім Зубом, який запровадив християнство в своєму
королівстві і приєднав до нього великі землі на півночі» [25].
Можна погодитися з висновком, що «головна відмінність
Заходу від решти світу – його інститути. Західна Європа наздогнала Китай почасти тому, що її політика й економіка були більш
конкурентними. Австрія, Пруссія, а згодом і Росія досягли успіхів
в адміністративній і військовій сферах тому, що мережа, яка
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забезпечила наукову революцію, склалася в християнському світі,
а не в мусульманському. Колишні північноамериканські колонії
домоглися значно більшого, ніж південноамериканські, тому що
англійські поселенці на Півночі обрали такі відносини власності й
такий спосіб політичного представництва, які дуже відрізнялися
від принесених у Південну Америку іспанцями й португальцями.
Європейські імперії проникли в Африку не тільки тому, що в них
був кулемет Максима: вони розробляли вакцини проти тропічних
хвороб, від яких страждали африканці» [64, с. 37].
Своєрідність державних інститутів полягає в тому, що вони є
продуктом культури, втіленням певних принципів культури і
водночас здійснюють зворотний вплив на культуру, істотно
детермінуючи її конкретно-історичний рівень і формат. На думку
Н. Фергюсона, «головними джерелами могутності Заходу стали
6 груп унікальних інститутів і пов’язаних із ними ідей: 1. Конкуренція. 2. Наука. 3. Майнові права. 4. Медицина. 5. Суспільство
споживання. 6. Трудова етика. Перш ніж ви з обуренням заперечите, що я пропускаю деякі важливі аспекти на кшталт
капіталізму, свободи, демократії (або рушниці, мікроби, сталь),
прочитайте стислі визначення:
1. Конкуренція. Децентралізація політичного та економічного
життя, що стала трампліном для національних держав і для
капіталізму.
2. Наука. Спосіб пізнання, пояснення і перетворення природи,
що дав Заходу, крім іншого, істотну військову перевагу перед
рештою світу.
3. Майнові права. Верховенство права як спосіб захисту
власників та мирного вирішення майнових суперечок, що лягли в
основу найбільш усталеної форми представницького правління.
4. Медицина. Сфера наукової і практичної діяльності, яка
позитивно вплинула на якість і тривалість життя спочатку в
західних країнах, а згодом і в їх колоніальних володіннях.
5. Суспільство споживання. Спосіб життя, за якого виробництво, продаж і купівля споживчих товарів відіграють в
економічних процесах ключову роль. Без суспільства споживання
промислова революція виявилася б неможливою.
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6. Трудова етика. Моральна концепція і спосіб дії, що виникли в основному в протестантизмі й надали єдності динамічному,
потенційно нестабільному суспільству» [64, с. 34–35].
Між іншим, «до 1945 року існувало чимало моделей розвитку,
які в принципі могли бути взяті на озброєння незахідними
суспільствами. Найпривабливіші з-поміж них мали європейське
походження: ліберальний капіталізм, націонал-соціалізм, радянський комунізм. Друга модель в Європі загинула в процесі Другої
світової війни і вціліла під іншими назвами в деяких країнах, що
розвиваються. Крах радянської імперії в 1989–1991 роках поклав
край третій моделі. Після початку світової фінансової кризи багато
говорили про азійські економічні моделі, але навіть найпалкіший
шанувальник культурного релятивізму не рекомендує реанімувати
інститути Китаю династії Мін або Індії часів Великих Моголів.
Нинішні дебати між адептами вільного ринку та прихильниками
втручання держави в економіку – це, по суті, суперечка двох
західних шкіл, шкіл Адама Сміта та Джона Мейнарда Кейнса» [64,
с. 18].
У праці «Мегатренди» Джон Нейсбіт обґрунтував потребу
теорії додаткової вартості, створюваної знанням, на противагу
застарілій теорії Маркса про додаткову вартість, створюваної
працею. Однак переоцінювати, фетишизувати знання (особливо
його конкретно-історичний рівень) також не варто. Приміром, «у
розпорядженні сучасної макроекономіки немає загальної теорії,
яку поділяє більшість економістів. Теорії різних економічних
шкіл, навіть якщо вони осяяні геніями Нобелівських лауреатів,
часто висловлюють думки, що суперечать одна одній. У макроекономіці не існує наукового методу, як у фізиці, який
дозволив би звести всю багатоманітність теорій до спільного
знаменника. Якщо професіонали-макроекономісти не можуть
домовитися навіть про критерії істинності наукових теорій, то
звичайний інтелектуал-неекономіст тим більше не може зрозуміти,
яка з теорій ближча до істини. А погодитися з тим, що в
макроекономіці істин може бути декілька, багатьом не дозволяє
гносеологічне виховання. Втім, не всіх це бентежить. По суті, на
одному краю шкали знаходиться ”австрійська економічна школа” з
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її lassez fair, на іншому краю – Кейнс з його стимулюванням
економічного зростання в період кризи за допомогою
держвидатків» [9].
Треба розуміти, що «економіка ”австрійців”, в основі якої –
кредо невтручання влади, не придатна для реалізації рукотворних
(проектних) соціально-політичних намірів, якими були Німеччина
за Гітлера, СРСР, Китай часів Мао. Але вона переконливо пояснює
процеси стихійного капіталізму, в часи якого процеси розгорталися знизу догори. Натомість для реалізації проектів, які дозріли
в головах елітних груп і реалізовуються зверху, потрібні більш
специфічні механізми й інструменти. На переконання «австрійців», немає альтернативи механізмам, при яких банкрутство фірми
(і навіть країни!) є природним явищем. «Творче руйнування»,
«порядок з хаосу» – ось пафос праць «австрійця» Шумпетера. А
допомога банкруту – економічний злочин. Порівняно з Шумпетером, Кейнс є соціальним гуманістом: «У майбутньому ми всі
небіжчики» – часто повторював він, тому пропонував пом’якшувальні (в оперативному плані) механізми подолання кризи. З ними
був не згоден «австрієць» фон Гаєк, який наполягав, що в
майбутньому такі механізми призведуть до страшних спотворень
економічних стимулів до виробництва й праці [9].
Можна погодитися з рекомендацією, відповідно до якої
«Україні варто визначитися: ми будуємо рукотворний соціальноекономічний проект чи слідуємо у фарватері парадигми «держава
обмежується створенням правил гри і контролем за їх
дотриманням». Цей вибір непростий – можливо, саме тому його в
нас усіляко уникають. Прихильникам рукотворних соціальноекономічних проектів необхідно усвідомлювати: вони передбачають істотне обмеження демократичних свобод. Потрібна пряма
відповідь на запитання: чи готові прихильники активної ролі
держави в економіці до певного обмеження демократичних
свобод? Деякі нації і країни (на кшталт Японії, СРСР, низки
держав Південно-Східної Азії) з тим або іншим ступенем успішності створили у себе клони (в техніко-технологічному плані)
суспільств Заходу. Але зробити це можна лише жорстко і
«зверху», тому що в стислі історичні терміни змінити менталітет
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своїх народів лідери цих країн об’єктивно не могли. Тільки так
насаджуваний «зверху» технологічний уклад, уклад-модерну,
може приносити плоди в країнах неендогенного капіталізму
(зрештою, може й не приносити). Працювати продуктивно й
креативно заради прибутку або за покликом душі, а не тому, що
працювати наказав сьогун, партійний діяч або заводський
начальник, нації неендогенного капіталізму навчитися в принципі
можуть, але терміни навчання вельми тривалі» [9].
Слід враховувати, що «світова економіка розвивається переважно кластерами фірм. Сучасні технології допомагають формувати кластери, які складаються з фірм, що знаходяться в різних
частинах планети. Вирішальне значення має не географічна
близькість фірм або держав, а їхня культурна, технологічна,
економічна сумісність. Продовження глобалізації з часом призведе до істотних політичних змін. Економічний розвиток
нерівномірний навіть у найбільш розвинених країнах. Приміром,
мешканці Каліфорнії називають свої нафтові штати ”внутрішньою
ОПЕК”. Постіндустріальна Каліфорнія поєднана діловими зв’язками більшою мірою з Новою Англією, ЦЕРНом у Швейцарії,
ізраїльськими технологічними фірмами, індійським Бангалором,
ніж з Мічиганом та Пенсильванією. Єдина Європа в короткостроковому періоді може проіснувати, але в довгостроковому
аспекті розпад майже неминучий. Досить імовірно, що розпадуться або перетворяться в невиразні конфедеративні утворення не
лише Бельгія, Італія, Німеччина та Іспанія, а й Канада та США. В
політичному сенсі Європа, швидше за все, стане схожою на
Священну римську імперію – своєрідну клаптикову ковдру різних
економічних, політичних і культурних укладів» [10].
Згідно з Карлом Поланьї, «економічне життя є підлеглим
елементом соціальної системи. Люди можуть налагоджувати зв’язки один з одним відповідно до трьох основних принципів –
дарообміну (реципрокності), централізованому перерозподілу
(редистрибуції) і ринку. У первісних суспільствах домінував
дарообмін, у ранньокласових – перерозподіл, а в епоху Нового
часу на перший план вийшов ринок. Для перемоги саморегульованого ринку треба, щоб товарами стали праця, земля і гроші, а
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держава відмовилася від втручання в економіку. У Великобританії
пропагована послідовниками Адама Сміта і Єремії Бентама ідея
саморегульованого ринку як найкращого порядку наприкінці
XVIII століття стала буквально державною ідеологією. Лише в
1830-х роках вдалося домогтися створення вільного ринку праці,
однак уже в 1860-х почався ”колективістський реванш”. Таким
чином, свідомо сконструйована класична ринкова економіка
проіснувала не більше одного покоління, а потім економічному
лібералізму довелося ”потіснитися” на користь регулювання» [50].
Причину цього Поланьї вбачав у головному протиріччі функціонування ринку: з одного боку, ця система вимагає для її
ефективного функціонування наявності таких культурних
неринкових факторів, як довіри, чесності, старанності, працьовитості, відповідальності тощо, а з іншого боку, ринкова система
руйнує ці культурні чинники, успадковані від попередніх
соціально-економічних систем, сприяючи фрагментації суспільства і його нестабільності» [50].
На думку Карла Поланьї, «на початку XIX століття відбулися
фундаментальні зміни, які призвели до відриву економічного від
соціального і породили претензії з боку економічних відносин на
безумовну першість. Суспільство набуло похідного від економіки
статусу. Основною причиною такого перетворення стала так звана
комодифікація (перетворення на товар) об’єктів, які раніше
товарами не були, але з часом отримали свою ціну і почали
продаватися й купуватися. Логіка ринку поширилася на сфери, які
спочатку до економіки не мали жодного відношення» [49, с. 84].
На підставі аналізу значного емпіричного матеріалу
К. Поланьї дійшов курйозного (для сучасного стереотипізму)
висновку: ринкове суспільство за своєю природою майже
неможливе. В першу чергу тому, що ключові господарські
ресурси – земля, праця й гроші – не можуть перетворитися на
товар у повному розумінні цього слова. Вони мають статус так
званих фіктивних товарів, природа яких протистоїть перетворенню
в товар: земля пов’язана з природними основами життя людини,
праця є реалізацією здібностей самої людини, а гроші – це простий
посередник, засіб обміну, який не має власної вартості. Про-
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мислова революція потребувала організації за ринковою моделлю
основних факторів промисловості, а саме: праці, землі і грошей,
які насправді є фіктивними товарами, не призначеними для
продажу. Праця невіддільна від самого життя, земля синонімічна
природі, а гроші – це просто символ купівельної спроможності.
Отже, ринкова економіка базується на фікції.
Поланьї критикує традиційну економічну теорію за її спробу
перетворення цих фікцій у реальність. Опір ринковій експансії
виникає не лише в свідомості інтелектуалів, а й у середовищі
соціальних відносин. Суспільство формує своєрідний захисний
панцир з культурних інститутів, який захищає його не тільки від
провалів саморегульованого ринку, а й від надмірної «маркетизації». Пояснюючи причини виникнення і приходу до влади
фашизму, Поланьї зазначав, що це була реакція на диспропорції
саморегульованої ринкової економіки, яка призвела до зворотного
результату – згортання ліберальних свобод і обмеження повноважень ринку.
Аж до нашої ери, стверджує Поланьї, «не існувало економіки,
яка керувалася б законами ринку. Прибуток і дохід, отримані за
допомогою обміну, ніколи не відігравали визначальної ролі.
Схильність людини до прибуткових занять, до якої апелював Адам
Сміт, – не більше ніж фікція. Якщо класична ринкова доктрина
бере свій концептуальний початок із «природної» схильності
індивіда до обміну, дедукуючи з цього постулату необхідність
появи ринків та поділу праці й виводячи звідси неминучість
торгівлі, то насправді вихідним пунктом завжди була географічно
зумовлена наявність далекої торгівлі, яка нагадує не стільки обмін,
скільки ризиковану подорож, полювання, піратство і війну» [49,
с. 87].
У контексті протистояння економічної та соціальної складових суспільної життєдіяльності вже не викликає подиву висновок
про те, що «розвиток ринку було затримано здоровим і
прагматичним прагненням суспільства до самозахисту. В основі
«колективістських» і «протекціоністських» заходів (соціальне
законодавство, фабричні закони, аграрні тарифи, земельні закони,
централізація банківської справи, митні збори тощо) лежав не
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економічний, а соціальний інтерес, який в узагальненому вигляді
полягав у тому, щоб вивести фіктивні товари зі сфери впливу
ринку» [40].
У книзі «Суспільство ризику» Ульріх Бек обґрунтував
категоричний імператив, сутність якого зводиться до наступного: в
суспільствах ризику свідомість визначає буття. Зрештою, цю тезу
в різних модифікаціях висловлювало чимало інших знакових
представників сучасної соціальної теорії – зокрема, Броніслав
Малиновський, Альфред Редкліф-Браун, Гордон Олпорт, Джордж
Хоманс, Девід Аптер, Едвард Шилз, Кеннет Берк, Рут Бенедикт,
Едвард Аванс-Причард.
Якщо ідея існує поза оперативним рівнем свідомості індивіда
й не знаходить відгуку в його розумі, почутті й волі, то вона
залишається недієздатною навіть тоді, коли на неї працюють
потужні пропагандистські механізми. Щоб стати ефективною, ідея
має бути усвідомлена, сприйнята індивідуальною і суспільною
свідомістю, узгоджена і вмонтована в динаміку реалізації інтересів
і потреб людей, а це відбувається лише у спосіб загальнокультурного розвитку мас, освіти і виховання. «Ідеї належать до
сфери інтелектуальної життя, яке – на відміну від реального життя –
володіє «конститутивною ірреальністю». Ідеї підтримують одна
одну й утворюють певну цілісність – ту розумову конструкцію й
систему уявлень, між якими завжди існує, як непереборна
дистанція, відстань від реального до уявного» [26, с. 57]. Формати
ідеї і особистості, яка взяла на озброєння ідею, мають бути
когерентними або принаймні сумісними. Натомість часто доводиться мати справу з «ентузіастами», які, за висловом Фрідріха
Ніцше, уподібнюються найгіршому типу чоловіків: немов магніт,
притягують до себе, але з різних причин реалізувати потенціал ідеї
неспроможні.
Книга «Єретичні есе про філософію історії» Яна Паточки
розкриває принципову важливість тріади політики, філософії та
історії для розуміння буття людини [46]. Нової конотації також
набула тема «Європи» – європейської історії і європейської ідеї,
яка потребує критичного переосмислення і аргументаційного
підкріплення в багатьох невиразних і непереконливих аспектах.
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Загалом варто прислухатися до іронічного зауваження колишнього
держсекретаря США Г. Кіссінджера: представники теоретичної
політології такі категоричні в своїх судженнях тому, що знають –
їм не доведеться реалізовувати свої ідеї на практиці.
Ключова особливість сучасного статус-кво полягає в тому,
що, на відміну від Римської імперії, падіння сучасної цивілізації
буде останнім: нової цивілізації вже не буде, оскільки наша
вичерпала всі доступні джерела ресурсів. Чи можна уникнути
краху? Готових рецептів сьогодні немає, тому ключового значення
набуває аспект пошуку, напрям якого можна розгледіти в
зауваженні А. Ейнштейна про те, що жодну проблему неможливо
розв’язати на тому самому рівні, на якому вона виникла.
Дж. Фрідман стверджує, що реальна проблема полягає в нестачі
творчої фантазії. З керівником центру Stratfor повністю
погоджується Д. Родрик з Гарварду: «Можливості економічних
змін обмежені не стільки реаліями політичної влади, скільки
бідністю наших ідей» [17, с. 384–385]. Зрештою, розпач з приводу
недостатнього рівня ідей притаманний не лише нашій сучасності:
варто пригадати, що наприкінці XIX століття лорд Кельвін
наполягав, що можливість підняти в повітря пристрій, який
важчий за повітря, є плодом хворої уяви.
Чи не найбільш поширеною в наш час є ідея демократії, тому
аналіз її генеалогії, контекстуальності й відлуння об’єктивно
набуває вкрай актуального значення. «Основні елементи нашої
цивілізації (не тільки демократія, а й атлетика, арифметика і
геометрія, цивільне право, архітектурні прийоми й значна частина
сучасного англійського лексикону) виникли в давнину на Заході.
Римська імперія за часів розквіту була навдивовижу складною
системою. Зерно, ремісничі вироби й гроші вільно оберталися від
Північної Англії до дельти Нілу. Тут процвітала вченість,
розвивалися право й медицина. Були навіть «шопінг-моли» на
кшталт римського форуму Траяна. Але «Західна цивілізація версії
1,0» прийшла в занепад, а в V столітті на диво швидко загинула від
нашестя варварів і внутрішніх негараздів. Протягом життя одного
покоління місто Рим – грандіозна імперська столиця – спорожнів,
його акведуки зруйнувалися, а розкішні ринки були занедбані.
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Знання античного Заходу були б втрачені, якби не бібліотекарі
Візантії, монахи Ірландії, папи і священики римсько-католицької
церкви. Без їхніх зусиль Захід, можливо, не дочекався б
Ренесансу» [64, с. 40–41].
Безперечно, «сучасна цивілізація істотно відрізняється від
Стародавнього Риму: чого варті хоча б гладіаторські бої, в яких
лише в римському Колізеї було вбито понад 200000 чоловік,
натомість у наш час одинична смертна кара за найжахливіший
злочин вважається надмірною жорстокістю. Проте не варто
забувати, що дві Світові війни в першій половині ХХ століття
забрали життя більшої кількості людей, ніж загинуло в усіх
попередніх війнах людства разом узятих. Цей факт підводить до
думки, що вуаль сучасної цивілізації дуже тонка і може зникнути
за найменшого потрясіння сучасного світу» [17, с. 384].
Півстоліття тому аналогічні застереження висловлювала
Ханна Арендт, привертаючи увагу до такого тендітного феномену,
як «гумус демократії»: його доводиться культивувати впродовж
десятиліть і століть, а знищити можна за кілька місяців. У наш час
«навіть у державах, які вважають себе розвиненими й демократичними, відбулося своєрідне насичення демократією і, як наслідок,
трансформація початкових принципів делегування влади. Дедалі
частіше спостерігається монополізація права на владу вузькими
групами людей, які проголосили себе елітами. Одного разу обрані,
вони вважають, що без них держава не зможе існувати. В епоху
стрімкої інформатизації та розвитку комунікаційних технологій з’ясувалося, що демократичні процеси працюють лише
частково і призводять до дуже повільної зміни інерційних еліт,
які не встигають за технологічним і соціальним прогресом.
Відсутній приплив нових ідей, еліти виявляються не готовими до
стрімких змін. Динаміка розвитку суспільств не відповідає
викликам часу.
У тих країнах, у яких система стримувань і противаг
вибудувана недостатньо ефективно, демократично обрана влада
стає таким собі «колективним правителем», який контролюється
дуже вузькою групою осіб. Таку систему влади можна назвати
«картельною демократією». Вона спроможна тривалий час проек-
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тувати свою волю через контроль над ЗМІ, силовими структурами
та судами. Контрольований хаос у політичному житті і в
законодавчому полі, повна зневага до інтелекту, відсутність
соціальних ліфтів, прямого зв’язку між якістю роботи та рівнем
життя – ось характерні ознаки «картельної демократії». Коли
закони відсутні – це півбіди, але коли вони є, проте повсюдно не
виконуються, тоді настає колапс державної машини. Як говорив
Отто фон Бісмарк, «з поганими законами і хорошими чиновниками ще можна управляти державою, але за умов поганих
чиновників не допоможуть навіть найкращі закони» [31].
Якщо проаналізувати весь комплекс факторів, який визначає
рівень розвитку і ступінь впливу тієї чи іншої держави на
глобальній арені, то може здатися, що автократичні режими на
кшталт російського, китайського чи турецького є більш ефективними, ніж надто збалансована президентська вертикаль США або
парламентські демократії Європи. У автократії не буває нестійких
коаліцій, є мінімум гучних відставок, зате присутня ілюзія дебатів,
що насправді відбуваються лише серед членів політичного «картелю». Досвід багатьох країн Азії і Південної Америки свідчить
про те, що автократія дійсно ефективна, але лише в короткостроковій історичній перспективі. У разі «забігу» на довгу дистанцію на зміну центральній одноосібній владі повинна приходити
надійна система представницької демократії, але побудована так,
щоб забезпечувати ефективну змінюваність і підзвітність еліт, бо
«колективний правитель» нічим не кращий одноосібного.
Не слід також забувати, що, крім форми здійснення влади,
важливу роль у розвитку держави відіграє національна ідея. Така
ідея – свободи, «плавильного казана», американської мрії – лежить
в основі побудови американської моделі держави. Китай виходить
з тисячолітніх традицій філософії Конфуція і Лао-Цзи (які
прекрасно поєднуються з комуністичною ідеологією), Ізраїль дуже
жорстко, на межі порушення прав людини, дотримується
концепції «єврейської держави». Крім «союзу вугілля і сталі», в
основу ЄС була покладена мрія про «єдину Європу» без кордонів,
а нова, автократична Туреччина не приховує своєї гордості за
Османське минуле. Саме здорове ідеологічне підґрунтя сус-
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пільства слугує тим найважливішим фактором, який утримує еліти
демократичного суспільства від перетворення в «картель» [31].
Наїл Фергюсон сформулював риторичне запитання: наскільки
істотно цінності країн, що вважаються втіленням демократичних цінностей сучасності, відрізняються від цінностей і цілей
імперій минулого, за якими закріпився статус егоїстичних і
експлуататорських? [80, р. 22]. Він вказує на те, що, починаючи з
президента Вудро Вільсона, який відмовився від політики відвертого імперіалізму, американські політики прагнуть поширити
цінності, сформульовані Вільсоном: міжнародне право, демократія, вільний ринок. Відповідно до цих цінностей вибудовується
політика США: de facto захисту підлягають не цінності як такі,
а сформований в процесі їх поширення світової порядок.
Неоднозначність цієї ситуації полягає в тому, що такий захист
перетворює США на своєрідного «жандарма» [80, р. 22–23], а
«м’яка сила» як інструмент зовнішньої політики набуває ознак
«оксамитової рукавички, що приховує залізну руку» [80, р. 24].
З моменту заснування перших цивілізацій та імперій життєдіяльність кожного індивіда і суспільства відбувається в межах
певних Pax (в перекладі з латинської Pax означає світ) – цивілізаційних типів світу. В цьому контексті варто зауважити, що
«експансіоністські прагнення США беруть початок ще в перших
британських колоніях, у перших поселеннях, у їх розвитку і завоюваннях. Саме ці наміри втілилися в гаслі ”божественного покликання” для нашої країни, вкарбованому в доктрині Монро» [62, с. 16].
Пол Кеннеді стверджує, що «з того моменту, як перші поселенці прибули з Англії в Вірджинію і почали просуватися на захід,
народилася нова імперіалістична нація, нація завойовників» [83,
с. 183]. Ця «жага захоплення чужих земель і природних багатств,
здебільшого поєднана з винищенням цілих народів, завжди
виправдовувалася міркуваннями високих ідеалів: відданості ідеям
свободи, безкорисливості, прагненням до прогресу цивілізації. З
чимось подібним доводиться мати справу і в наші дні. Семюель
Гантінґтон справедливо зауважив: «Західна цивілізація завоювала
світ не завдяки перевазі своїх ідеалів, цінностей або релігії, а
насамперед завдяки вміло організованому насильству» [62, с. 17].
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У книзі «Злет і падіння великих держав» Пол Кеннеді
стверджує, що «в історії ніколи ще не було такої нерівності сил. В
епоху так званого Pax Britannica, тобто домінування Британської
імперії в ХІХ столітті, англійська армія практично не потребувала
витрат, її збройні сили були меншими, ніж у деяких інших
європейських країн, а Королівський військово-морський флот
дорівнював за потужністю ВМС двом найближчим суперникам
Англії, – натомість у наш час навіть якщо об’єднати військовоморські сили всіх країн світу, вони все одно поступатимуться
американському флоту» [83, с. 196].
Ален Бадью розпачливо визнав: «Нас змусили повірити, що
глобальне поширення капіталізму і того, що називається «демократією», є мрією всього людства, хоча насправді ліберальний
капіталізм – це режим, який не передбачає рівності,
справедливості й не прийнятний для величезної більшості
людства» [5, с. 71]. Про рівень цивілізованості (точніше, про
усталеність цивілізованості) виразно свідчить той факт, що перша
жінка серед професури Стенфордського університету з’явилася
лише в 1974 році. Або ще один – більш кумедний – факт: тривалий
час в будівлі Конгресу США навіть не було жіночого туалету. Цей
приклад наведено не задля докорінного перегляду сучасної ієрархії
цивілізаційних впливів, а з метою усвідомлення однієї тривіальної
тези, яка в багатьох випадках чомусь ігнорується навіть фаховим
середовищем. Отже, цивілізованість є явищем достеменно історичним – у тому сенсі, що а) вона завжди конкретно-історична; б) той,
хто вчора був цивілізованим, сьогодні може пасти задніх у
цивілізаційній ієрархії; в) високий рівень теперішньої цивілізованості не гарантує високого щабля на цивілізаційних сходах
завтра. Загалом же спрацьовує аналогія з демократією – точніше, з
її уподібненням щоденному плебісциту.
Показовими є міркування Юваля Ноя Харарі в колонці для
«The Guardian» щодо двох дражливих аспектів сучасності: чи
повинні вчені служити істині навіть ціною соціальної гармонії і чи
слід виводити вигадки на чисту воду в тих випадках, якщо вони
підтримують соціальний порядок? З цього приводу Харарі
висловився так: «Коли я писав книгу ”21 урок для XXI століття”, я
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зіткнувся з дилемою лібералізму: з одного боку, я вважаю, що
ліберальна історія є хибною, бо вона не говорить правду про
людство, а для виживання і процвітання в XXI столітті це вкрай
необхідно; з іншого боку, ліберальна історія усе ще має фундаментальне значення для функціонування глобального порядку.
Ключова перевага лібералізму перед іншими ідеологіями
полягає в тому, що він гнучкий і недогматичний. Лібералізм
може витримувати критику краще, ніж будь-який інший громадський порядок, бо дозволяє ставити під сумнів навіть власні основи.
Лібералізм уже пережив три великі кризи: Першу світову війну,
фашистський виклик у 1930-х роках і комуністичний виклик у
1950–1970 роках. Якщо ви вважаєте, що лібералізм перебуває в
стані глибокої кризи, просто згадайте, наскільки гірше було в
1918-му, 1938-му та 1968-му» [15].
Ханна Арендт у «Витоках тоталітаризму» і Зиґмунт Бауман у
«Сучасності та Голокості» зробили на адресу соціології болісний
закид: з низовини свого монодисциплінарного підходу вона
неспроможна адекватно і своєчасно проінтерпретувати системні
явища на кшталт фашизму. «Ключовою передумовою фашизму
(як і соціалізму) є нездатність ринку ефективно функціонувати. У період відновлення золотого стандарту фашизм практично
зник зі сцени. Зате після 1930 року, коли ринкову економіку
вразила тотальна криза, фашизм за декілька років перетворився на
світову силу, зробивши ставку на остаточне знищення ринкових
інститутів. Коли світова економіка перебуває в кризовому
стані, об’єктивно виникає потреба функціонувати не на
економічних, а на ”суто соціальних” принципах. Так до влади
приходять ”фашисти”. Фашизм – це немов реванш соціального,
яке вивільнилося з-під гніту економічних відносин. Якби в
результаті становлення фашизму були створені не концтабори і
гетто, а встановлена, скажімо, ідилічна система взаємних дарів,
публічних форумів і спільних трапез, то і в цьому разі соціальний
устрій слід було б кваліфікувати як ”фашистський”» [40].
Як зазначають Олівер Стоун і Пітер Кузнік, «національне
управління відновлення (НУВ), створене відповідно до закону про
відновлення американської промисловості, Рузвельт вважав ”най-
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більш важливим і перспективним законодавчим актом за всю
історію роботи американського конгресу”. Резонансною популярністю НУВ зобов’язаний тому факту, що главою цієї організації
Рузвельт призначив генерала Хью Джонсона. Саме це призначення
дало підстави згодом звинувачувати Рузвельта в тому, що його
”Новому курсу” притаманний «профашистский характер».
Джонсон справді не приховував своїх симпатій до фашизму. У
вересні 1933 він організував парад НУВ, у якому взяли участь два
мільйони американців. Журнал ”Time” з цього приводу писав:
”Генерал Джонсон з піднятою у фашистському вітанні рукою
ідентифікував парад ”найбільшою демонстрацією з усіх, які були
дотепер”. У той час журнали ”Time” і ”Fortune” відкрито
підтримували Муссоліні. У 1934 році видавці останнього опублікували хвалебну статтю про італійський фашизм, який уособлює
”такі чесноти, з давніх-давен властиві окремим расам, як
дисципліна, почуття обов’язку, доблесть, велич, самовідданість”.
Чимало представників ”Американського легіону” також знаходили
в собі подібні якості. Командир легіону Елвін Оуслі в 1923 році
сказав буквально наступне: «Фашисти в Італії – те ж саме, що й
”Американський легіон” у Сполучених Штатах»», а в 1930-му
Муссоліні запросили виступити з промовою на національному
з’їзді цієї організації. Навіть політики, які обіймали виборні
посади, не приховували свого захоплення ідеями італійського
диктатора – наприклад, сенатор штату Пенсільванія Девід Рід
заявив: ”Нашій країні зараз як ніколи потрібен свій Муссоліні”. У
Гітлера в США теж знайшлося чимало прихильників» [62, с. 123].
Зрештою, створювалися й більш радикальні, ультраправі
рухи, які «знаходили натхнення в діяльності чорносорочечників
Муссоліні і коричневосорочечників Гітлера. ”Срібний легіон”
Вільяма Дадлі Пеллі налічував у 1933 році понад 25 тисяч членів.
Країну заполонили екстремісти, які об’єдналися в такі організації,
як ”Лицарі білої камелії” в Західній Вірджинії, «Сорочки хакі» у
Філадельфії, «Білі сорочки хрестоносців» у Теннессі та ”Християнська мобілізація” в місті Нью-Йорк. Особливе місце серед
подібних об’єднань належить ”Чорному легіону”, який у 1925 році
відбрунькувався від Ку-клукс-клану. Змінивши білі костюми клану
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на чорну уніформу, легіон до 1935 року завербував у свої шеренги
від 60 до 100 тисяч американців. Глава цієї організації Вірджіл
Еффінджер відкрито заявляв про необхідність масового винищення євреїв. До речі, Гаррі Трумен свого часу подав заяву про
вступ до Ку-клукс-клану, але невдовзі передумав» [62, с. 124].
Принагідно зазначимо, що після атаки на Перл-Харбор
«американці відчували глибоку ненависть до японців. Американська військова пропаганда старанно проводила демаркаційні лінії
між злісними нацистськими вождями і ”хорошими німцями”, але
щодо японців таких відмінностей ніхто не робив» [62, с. 307]. Як
повідомляв у січні 1945 року журнал «Newsweek», «ніколи досі
наша країна не брала участі у війні, в якій наші війська так
ненавиділи ворога і так хотіли його вбити». Американський
військовий кореспондент Едгар Джонс докладно описав звірства
американців у журналі «The Atlantic Monthly» за лютий 1946 року:
”Ми холоднокровно розстрілювали полонених, стирали з лиця
землі госпіталі, поливали вогнем рятувальні шлюпки, вбивали
німецьких і японських мирних жителів, знущалися над ними,
добивали поранених ворогів, скидали вмираючих в одну яму з
померлими, а голови ворогів варили доти, доки з них шматками не
злазило м’ясо, щоб зробити дрібнички для коханих, або вирізали з
їхніх кісток рукоятки для ножів”» [62, с. 307].
Ось ще одне фактографічне і фактологічне свідчення: «До
25 лютого 1942 року ФБР зібрало всіх дорослих чоловіків
японського походження в тюрму на острові Термінал-Айленд
(штат Каліфорнія). Іншим жителям японського походження ВМС
США наказали вимітатися впродовж 48 годин. З березня по
жовтень 1942 року Управління цивільного контролю у воєнний час
відкрило тимчасові табори, названі таборами для інтернованих
осіб. Умови в таборах були жахливими: там часто не було
водопроводу, нормальних туалетів, шкільних класів, ізольованих
приміщень та дахів, які не протікають. Однак всі табори були
оснащені міцним парканом з колючим дротом і вежами з
кулеметами. У таборах Арізони і Каліфорнії японці трудилися під
палючим сонцем пустелі, в Арканзасі – серед боліт, у Вайомінгу,
Айдахо і Юті – в тріскучі морози і отримували жалюгідні
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12 доларів на місяць за некваліфіковану працю і 19 – за
кваліфіковану. Лікарі-японці заробляли 228 доларів на рік, тоді як
білі лікарі – 4600 доларів. Білі медсестри, які заробляли по
80 доларів у місяць у лікарні графства Йєллоустон, в ХартМаунтін стали отримувати 150 доларів, тобто в 8–10 разів більше
своїх японських колег» [62, с. 309–310].
Глобальна цивілізація крізь призму
випробування сучасністю
Експертне середовище в один голос уподібнює глобалізм
сучасного формату з настанням ер тотальної експансії ринку
абстрактних цінностей, коли «для трейдера немає різниці, куди
вкладати цінні папери – в Норвегію чи Ботсвану, Еритрею чи
Люксембург, – головне, щоб скрізь були приблизно однакові,
звичні правила ділової гри, існували порівнювані абстрактні
вартості, інституційні та інфраструктурні умови для безперешкодного руху капіталів по світу у вигляді правових норм, котрі
сприяють бізнесу бірж, філій світових банків, інвестиційних
фондів, комп’ютерного зв’язку і всюдисущих готелів «Меріот». У
спрощеному вигляді це і є глобалізація» [24, с. 19]. За атомарну
мікрооснову глобалізаційного макропроцесу взято принцип
максимізації утилітарної вигоди – своєрідної «невидимої руки»
Адама Сміта – щоправда, доведеної до абсурдних у своєму
категоризмові меж.
У духовній сфері сучасності домінує феномен Нью Ейдж
(англ. New Age, буквально «нова ера») – узагальнена назва
сукупності різних містичних течій і рухів окультного, езотеричного і синкретичного характеру. Всіх прихильників цього руху
об’єднує ідея «великого перевтілення», настання нової епохи, яка
повинна прийти на зміну сучасній культурі. Тренд New Age
відрізняється від традиційних квазірелігійних рухів тим, що не
представлений якимось конкретним духовним ученням або
релігійним переконанням (громадою, сектою, традицією чи школою), а складається з багатьох (інколи навіть несумісних) окультних, езотеричних і метафізичних навчань, практик і концепцій.
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Чимало поширених у наш час алгоритмів світосприйняття
зобов’язані саме феномену Нью Ейдж, який – з огляду на таку
особливість – набуває все більш виразних цивілізаційних ознак,
статусу світоглядного стрижня сучасної глобальної цивілізації.
Цілком у дусі Нью Ейдж з моменту закінчення Другої світової
війни і аж до першої нафто-енергетичної кризи у 1973 році
прогресистсько-позитивістський напрям науки стверджував, що в
майбутньому з огляду на невпинні технічні новації і підвищення
ефективності виробництва людство неодмінно прийде до
суспільства вільного часу, найбільшою проблемою якого стане
нудьга. Кризові тенденції в енергетичній сфері поклали початок
більш тверезому уявленню про прийдешні перспективи: науковці,
згуртовані під егідою Римського клубу, у своїх чотирьох доповідях
сформулювали панорамне бачення проблематики, яка відбиратиме
у людства значно більше часу, ніж ті темпоральні заощадження,
які вдасться зробити за рахунок підвищення продуктивності
виробництва та імплементації на рівні суспільного праксису
технічних інновацій [13; 23; 33; 34; 35; 38; 69; 71; 92].
Професор університету Хардфордшира «Велика Британія»
Ричард Уайзмен за підтримки Британської Ради «провів дослідження швидкості життя у 32 країнах світу. У великих містах
цих країн дослідники вибрали рівну 20-метрову ділянку тротуару
на центральній, але не дуже багатолюдній вулиці і заміряли
середню швидкість, з якою пішоходи долають цю ділянку. Рекордсменами виявилися жителі Сінгапура (їх результат – 10,55 секунд),
Копенгагена (10,82), Мадрида (10,89), Гаунчжоу (10,94) і Дубліна (11,03). Найповільніше рухаються жителі Блантайра (найбільше
місто африканської Малаві) – 20-метрівку вони проходять за
31,6 секунд. Як стверджує Уайзмен, швидкість ходьби городян є
показником швидкості життя в місті. З початку 1990-х, коли було
проведено перше аналогічне дослідження, ця швидкість істотно
зросла: життя в Гуанчжоу стало на 20%, а в Сінгапурі – на всі 30%
швидшим. Загалом же швидкість сучасного життя на 10%
перевищує ту, що була майже чверть століття тому» [30, с. 31].
Життя за принципом «все більше» і «все швидше» має
далекосяжні соціальні наслідки в усіх сферах життя. Як зазначає
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німецький соціолог Гартмуд Роза у своїй резонансній книзі
«Відносини у світі в епоху прискорення», людина сьогодні все
більше втрачає ідентичність, оскільки в умовах соціального
прискорення всі рішення доводиться приймати ситуативно, під
тиском цейтноту. Як наслідок – сучасний пекар уже не почувається пекарем, як століття тому: він усвідомлює себе,
ідентифікує з людиною, яка лише працює пекарем. Здавалося б,
різниця неістотна – бути пекарем чи працювати пекарем. Однак
насправді це ідентифікаційне зрушення закладає початок
непередбачуваних негативістських наслідків, розривів континууму
культури і навіть фундаментальних уявлень про субстанціали
людини – про ті межі, за якими людина перестає бути людиною
навіть у суто біологічному сенсі (за логікою інерції, невдовзі сфера
виробництва віддаватиме перевагу індивідам, у чию голову будуть
вживлені електронні чіпи, котрі ставатимуть на заваді прийняттю
ризикованих рішень та іншим недолікам, які нині позначаються
евфемізмом «людський фактор»).
Така регламентна норма виробничої сфери як своєрідного
«генпідрядника» життєдіяльності сучасної людини з позицій
сьогодення вже не здається фантастичною – навпаки, вона набуває
ознак неухильності, оскільки вживлені чіпи допоможуть ефективно конкурувати, підвищувати продуктивність праці. Не треба
вдаватися до послуг Дельфійського оракула, щоб збагнути: те, що
вигідне не лише для сфери виробництва, а й для людей, залучених
у це виробництво, приречене на практичне втілення за прискореним сценарієм. Але чи будуть такі люди людьми в сучасному
сенсі слова? Вірогідно, на той час уявлення про субстанціали
людськості змістяться настільки, що сучасне уявлення про людину
буде визнане «пережитком минулого», прикрим рудиментом,
атавізмом і ретроградством, а люди сучасного ґатунку опиняться в
якихось резерваціях-зоопарках, де за помірну плату їх споглядатимуть досконалі люди майбутнього, позбавлені таких проблемних
чеснот, як емоції, почуття, здатність кохати і червоніти.
Гартмуд Роза зауважує, що вперше за попередні 250 років
люди західної цивілізації не очікують на поліпшення життя в
майбутньому: понад дві третини психологічно і екзистенційно
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змирилися з тим, що надалі доведеться докладати все більше
зусиль, аби не відстати «в гонитві за часом». Як наслідок – нам не
залишається часу навіть на смакування успіху, на те, щоб вміло
скористатися перевагами перемог і звершень, – весь час без
залишку зосереджений на запобіганні кризам, на адаптації до
нових викликів і загроз, на спробах уникнути чогось ще гіршого. А
бонусів щоразу менше: попри те, що перманентно нарощується
темпоритм соціальної життєдіяльності, ми не можемо відгородитися від іронічного і трагікомічного відчуття, що часу залишається
все менше й менше і ми ніяк не встигаємо наздогнати останній
вагон потяга, який рушив у майбутнє.
На Заході ось уже впродовж десятиліть є популярним
світоглядно-екзистенційний напрям дауншифтінгу. Представники
цієї життєвої парадигми усвідомлюють, що перманентний
акціонізм і спроби «стиснути час» насправді ні до чого хорошого
не призводили ані на індивідуальному, ані на глобальному, ані на
трансчасовому рівні. Наслідком такого різновиду донкіхотства
було лише руйнування суспільних систем, традиційних цінностей
та ідентитетів. Натомість доцільно зосередити зусилля на тому,
щоб збагнути цінність внутрішнього біологічного годинника
людини і цінність самого часу, який, скориставшись терміном
Мартіна Гайдеггера, і є справжнім «домом буття». Вміле,
розважливе і гармонійне облаштування як свого життя у цьому
домі, так і самого дому – запорука еволюціонування в напрямі
екзистенційного оптимуму.
Істотних (якщо не вирішальних) ознак для перспектив
життєдіяльності сучасної цивілізації набуває проблема фрагментарності інформації і неповноти знань. Ще одна істотна
особливість і водночас проблема полягає в тому, що в сучасному
світі не залишилося місця для геніїв, немає в них потреби. Цю тезу
переконливо обґрунтовує Дін Кіт Саймонтон – професор кафедри
психології в Університеті штату Каліфорнія в Девісі. Витративши
значну частину свого життя на вивчення життя і роботи видатних
мислителів минулого, Саймонтон дійшов висновку, що спосіб
функціонування сучасної цивілізації практично унеможливлює появі особистостей, спроможних докорінно переглянути
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панівні уявлення про різні сфери життєдіяльності й закласти
фундамент нових напрямів досліджень. До геніїв минулого
Саймонтон відносить Ніколая Коперника, Галілео Галілея, Ісаака
Ньютона, Чарльза Дарвіна, Марію Кюрі, Альберта Ейнштейна та
декількох інших видатних діячів, які започаткували нові напрями
науки. Як стверджує Саймонтон, у наш час цього не відбувається:
«Коли востаннє хтось зміг змусити нас повністю переписувати
підручники з якоїсь дисципліни чи створювати нові сфери знання?
Чи можете ви пригадати хоч когось з часів відкриття ДНК?» [41].
Причина не в тому, що нібито «загальна сума розуму на
планеті – величина постійна, а населення зростає», як іронічно
зауважив Артур Блох у «Законах Мерфі». Навпаки, сучасні вчені
володіють значно більшими розумовими ресурсами, ніж, наприклад, Коперник, бо для того, щоб стати експертами в своїй галузі, їм
потрібно накопичити набагато більше досвіду і знань, ніж
легендарному польському астроному й математику. З іншого боку,
якщо поглянути, за які праці сьогодні вручається Нобелівська
премія, то, як стверджує Саймонтон, можна виявити, що нічого
революційного в них немає: знаходяться лише нові фрагменти для
вже існуючих головоломок. «Подібно до того, як атлети сьогодні
можуть виграти олімпійське золото, перевершивши попередній
світовий рекорд на частку секунди, вчені можуть отримувати
Нобелівську премію за те, що розширили діапазон можливих
пояснень тієї чи іншої теорії або підвищили точність вимірювань», –
пише Саймонтон у «Nature». Він також зазначає, що нині ригористичною нормою є командна робота дослідників, яка не лише не
передбачає геніальних одинаків, а й відсепаровує їх на маргінес у
разі появи на дослідницькому горизонті. Не випадково впродовж
ХХ століття більшість нових галузей науки була гібридом
традиційних – астробіологія, астрофізика, біохімія тощо [41].
Сучасна цивілізація апробує різні способи компенсації
недоліків, зумовлених інтелектуальною стагнацією. У бестселері
«Чорний лебідь» Нассим Талеб описує схильність людей
вигадувати різні історії, особливо якщо вони відповідають нашому
світогляду. «Якщо ми впевнені в тому, що всі успішні керівники
сплять удень, ми згадаємо всі існуючі біографії, в яких згадується,
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що Марк Цукерберг любить подрімати в обідню пору. Якщо
побільше почитати і повибирати різні кумедні історії, то можна
скласти детальну картину того, що повинні робити всі ”успішні”
люди. Якщо вже у вашій свідомості оселився певний світогляд, ви
будете розглядати тільки ті випадки, які підтверджують вашу
правоту. Як це не парадоксально, чим більше у вас буде
інформації, тим більш обґрунтованими вам будуть вважатися
власні погляди», – пише Талеб. Далі він розмірковує про
схильність людей до наративу: «І творчі, і наукові зусилля – це
результат нашої потреби винищити багатовимірність і нав’язати
всесвіту ”порядок”. Подумайте про навколишній світ, подумайте
про трильйон дрібниць, з яких він складається. Спробуйте описати
їх, і ви відчуєте спокусу вплести в свою розповідь якусь нитку. У
романі, розповіді, міфі, казці одна функція: вони позбавляють нас
складнощів світу і захищають від його хаотизму. Міфи
впорядковують безладне людське сприйняття і ”сумбур людського
досвіду”» [75].
Згадайте, наприклад, міф про те, що «стартапи вигадує
невелика група хлопців з гаража. Або міф про те, що всі
засновники великих компаній працювали по 80 годин на тиждень,
щоб домогтися успіху. Або міф, що успішні розробники повинні
приділяти увагу кожній найдрібнішій деталі. Ці ”секрети успіху”
створюють міфологію навколо певної моделі поведінки, але мають
мало спільного з успіхом реальної людини, яка застосовувала їх на
практиці. Найгіршою є ситуація, коли, копіюючи поведінку
кумира, людина придушує власний темперамент, який якраз і міг
би стати його формулою успіху. Світу не потрібні більше Марки
Цукерберги з їх стартапами або Стефани Загмайстери, які творять
мистецтво. Світу потрібні нові ідеї і нові підходи, які починаються
з набуття власного ”Я” » [75].
Кризовий стан якості сучасних «цивілізаційних нормативів
інтелекту» виразно простежується на багатьох курйозних випадках, які ставлять під сумнів навіть компетентісно-кваліфікаційний
рівень експертного середовища, не говорячи вже про пересічний
рівень масової свідомості. Наприклад, один з провідних економічних журналів «Euromoney» у 1980 році опублікував прогнози
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півтора десятка провідних аналітичних установ щодо курсу
німецької марки відносно долара. Вердикт цих гуру експертного
середовища від фінансів та економіки коливався в межах 1,60–
1,72 марки за долар. Натомість до кінця року марка подешевшала
до 2,35!
Коли фундатори пошукової системи Google презентували своє
know-how, то намагалися продати його за $1 мільйон. Однак
жодна комп’ютерна корпорація Силіконової долини не наважилася
зробити таку незначну інвестицію. Минуло десятиліття – і
щорічний прибуток Google становив уже понад $10 мільярдів, а
ринкова ціна компанії «перестрибнула» $100 мільярдів. Вишукана
іронія полягає в тому, що аналітики Силіконової долини вважаються найкращими експертами в питаннях передбачення технологічних тенденцій. Цей факт ілюструє, наскільки ефемерним є
зміст такої «священної корови» сучасної цивілізації, як «експертна
оцінка».
Тим не менше, 8 листопада 2017 року «Apple стала першою в
світі компанією, капіталізація якої перевищила $900 млрд: за
підсумками сесії на Уолл-Стріт акції компанії подорожчали на
0,8%, до $176,24, ринкова вартість збільшилася до $904,9 млрд. У
травні 2017 року Apple стала першою американською компанією з
капіталізацією понад $800 млрд. Підйом курсу акцій до $194,77
(+10,5%) забезпечить їй капіталізацію до $1 трлн. Такий рубіж
аналітики вважають цілком здійсненним у найближчому майбутньому» [77]. Для порівняння: ця сума рівнозначна восьми (!) ВВП
України за той самий 2017 рік, а «висловлена думка аналітика
Apple Чарльза Крауфаммера про те, що Apple могла б врятувати
Кіпр від кризи, купивши цю країну й перейменувавши середземноморський острів, уже не сприймається як жарт. Тим більше, що в
запасі американської корпорації майже $137 млрд. Купивши Кіпр,
компанія могла б погасити ще й державний борг Нової Зеландії,
Єгипту, Сінгапуру, Кенії, Нігерії, Ямайки, Куби та В’єтнаму разом
узятих» [29, с. 31].
Загалом «у сучасному світі корпорації контролюють 60%
світового виробництва, 65% міжнародної торгівлі і понад 80%
технологічних нововведень. Зараз зі 100 найбільших економік у
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світі тільки 48 – держави, решта – корпорації. Це дозволяє таким
компаніям диктувати свої правила гри в багатьох країнах» [29, с. 31].
Утім, такі мегатренди сучасної цивілізації базуються на вкрай
хиткому фундаменті, що призводить до непевного стану всієї
цивілізаційної будівлі. Для прикладу: «Капіталізація найбільших
технологічних компаній Facebook, Amazon, Google і Netflix скоротилася на $90,7 млрд унаслідок падіння американського фондового
індексу Dow Jones. Левова частка втрат припала на корпорацію
Alphabet, що є холдинговою компанією Google. Падіння вартості
акцій на 5,1% призвело до зниження її капіталізації на
$39,48 млрд. На другому місці за сумою абсолютних втрат компанія Facebook – $26,2 млрд (–4,7%), на третьому Amazon –
$19,34 млрд (–2,8%). Американський провайдер потокового
контенту Netflix за результатами біржових «гойдалок» втратив
$5,72 млрд (–4,9%) своєї вартості» [44].
Оскільки навіть компетентісно-кваліфікаційний рівень сучасного експертного середовища викликає безліч запитань, то з цієї
причини за принципом симетричної іронії не варто дивуватися, що
в наш час мільярдер без вищої освіти – це не рідкість. Білл Гейтс,
Стів Джобс, Марк Цукерберг – усі вони покинули престижні
університети заради бізнесу. Втім, серед нинішніх багатіїв чимало
й тих, хто не закінчив навіть школу. Одних підприємницька
лихоманка захопила вже в підлітковому віці, іншим довелося піти
працювати, щоб прогодувати сім’ї, а треті віддали перевагу
спорту, а не навчанню. Однак відсутність диплома про середню
освіту не завадила їм досягти успіху. Forbes зібрав десяток
мільярдерів, які так і не здобули шкільної освіти.
Найбільш показовим є приклад засновника компанії Inditex
Амансіо Ортеги (Іспанія), який зі статками в $57 млрд. посідає
третю позицію в списку мільярдерів Forbes. «Школу нинішній
власник брендів Zara, Massimo Dutti та Oysho кинув у 13 років з
причин злиднів своєї сім’ї. Грошей у сім’ї катастрофічно не
вистачало. Спочатку Ортега працював посильним у кравця, потім
влаштувався в галантерейний магазин La Maja. Оскільки ринок
люксового одягу занадто малий, то майбутній мільярдер вирішив
зробити ставку на доступність: він закуповував недорогі матеріали
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і шив речі, які міг дозволити собі купити практично кожен.
Підприємницьке чуття і працьовитість виявилися важливішими
освіти: в 1975 році Ортега разом з дружиною відкрили перший
магазин Zara, а згодом їхні доходи почали стрімко зростати» [67].
Ще один показовий приклад: фундатор корпорації «Cheung
Kong Group Лі Кашин (Китай) зі $31 млрд перебуває на восьмій
позиції в списку мільярдерів Forbes. Він народився в бідній родині
вчителів. Коли Лі Кашину ледь виповнилося 14 років, йому
довелося піти зі школи працювати. Спочатку він продавав ремінці
для годинника, потім влаштувався на фабрику, яка випускала
пластмасові квіти. Лі Кашин працював по 16 годин на добу і за сім
років зібрав невеликий стартовий капітал. Грошей вистачило на те,
щоб відкрити невеличке виробництво пластика. На доходи від
нього Лі Кашин став скуповувати нерухомість у Гонконгу, яка
істотно подешевшала на тлі політичної нестабільності. Незабаром
він увійшов до першого ешелону китайських бізнесменів.
Заснований ним благодійний фонд жертвує мільйони доларів на
підтримку навчальних закладів, хоча сам Лі Кашин зміг стати
мільярдером і без систематичної освіти» [67].
У десяток мільярдерів, які так і не здобули шкільної освіти,
також входить глава компанії Kering Франсуа Піно ($15 млрд,
місце в списку мільярдерів Forbes – 53-тє); власник корпорації
Virgin Group Ричард Бренсон ($4,6 млрд, місце в списку
мільярдерів Forbes – 272-ге); засновник Tavistock Group Джо
Льюїс ($4,2 млрд, місце в списку мільярдерів Forbes – 308-ме);
президент Tracinda Corporation Кірк Керкорян ($3,3 млрд, місце в
списку мільярдерів Forbes – 412-те); засновник American Financial
Group, глава United Dairy Farmers Карл Лінднер ($2,7 млрд, №582 в
списку мільярдерів Forbes; глава Dole Food Company Девід Мердок
($2,4 млрд, місце в списку мільярдерів Forbes – 613-те); власник
холдингової компанії Zorlu Ахмет Назіф Зорлу ($1,4 млрд, місце в
списку мільярдерів Forbes – 1031-ше); засновник Netscape
Communications Джеймс Кларк ($1,1 млрд, перебуває на 1268-й
позиції в списку мільярдерів Forbes) [67].
Якщо мислення витлумачується лише як процес відображення, а не миследіяльності, то в структурі загальноосвітнього
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цілепокладання навряд чи знайдеться місце для визначення
розвиваючої мети навчання, оскільки залежність розвитку
особистості від процесу відображення та його результатів не лише
не встановлена на практиці, а й не обґрунтована навіть на рівні
дискурсу. Іншими словами, цілепокладання в системі координат
«мислення як процесу відображення» вважатиме ключовим
орієнтиром не інтелектуальний розвиток учнів, а формування в
них якостей, пріоритетних з точки зору популістських та
ідеологічних міркувань.
Великий сумнів викликає концептуалізація такої «характерної
ознаки» мислення, як «найвища форма творчої активності». Якщо
погодитися з цією тезою, то професійний бухгалтер, який займається суто технічною роботою, не мислить. Відповідно від
мислення також слід «відлучити» диспетчерів і машиністів
складних механізмів, яким посадовими приписами заборонено
виявляти творчу активність.
Чимало заперечень викликає ще одна «характерна ознака»
мислення – «відображення об’єктивної дійсності». Адже якщо
слідувати цій логіці, то математик, який оперує абстракціями, що
мають до об’єктивної дійсності дуже віддалене відношення, не
здійснює мисленнєвих операцій. Аналогічно не мислить і
художник, який малює ірреальні об’єкти. Безперечно, це
абсолютне безглуздя.
Лише тлумачення мислення як сукупності розумових процесів, котрі лежать в основі пізнання і забезпечують активність
пізнання у вигляді уваги, сприйняття, генерування асоціацій,
понять і суджень, дозволяє пов’язати його з розвиваючою метою
навчання і визначити миследіяльнісні орієнтири, котрі передбачають оволодіння змістом побудови суджень і висновків шляхом
аналізу і синтезу понять.
Soft рower у системі цивілізаційних пріоритетів сучасності
Крах двополюсного світу не перетворився на автоматичну
перемогу Заходу. Про це свідчать не лише окремі коментарі
заангажованих спікерів, а й ґрунтовні праці респектабельних
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дослідників – зокрема, Пета Б’юкенена «Чи виживе Америка до
2025 року – Самогубство Супердержави» [78], Наїла Фергюсона
«Колос: злет і падіння Американської імперії» [80], Пітера Джея і
Майкла Стюарта «Апокаліпсис 2000. Економічний крах і самогубство демократії» [81], Роберта Кагана «Про рай і могутність:
Америка і Європа в новому світовому порядку» [82], Дугласа
Мюррея «Неоконсерватизм: чому ми маємо потребу в ньому» [85].
На думку багатьох дослідників, нині людство перебуває в стадії
формування нової планетарної цивілізації, заснованої на принципах soft power. Цей світоглядний акцент усе більше відтісняє на
полемічну периферію таких концептуальних опонентів і антиподів
soft power, як концепцію «вербальної сутички» (Дж. Маттерна),
концепцію стратегічного наративу (Л. Роселя), «спектральну
силу» (М. Коуналакіса та А. Шимоньї), «космополітичну силу»
(Дж. Галаротті).
Колишній Держсекретар США Ричард Ермітаж сформулював
основні принципи структуризації влади сучасного ґатунку.
Загалом «power – це можливість впливати на поведінку інших для
отримання бажаного результату». Якщо hard power дає можливість
країнам використовувати метод батога і пряника для того, щоб
отримати бажаний результат, то soft power дає можливість
залучати людей на свій бік без застосування насильства.
Сенс сили як такої («жорсткої» або «м’якої») Дж. Най
визначає як можливість домогтися від інших бажаних результатів.
Залежить ця можливість насамперед від наявності ресурсів
здійснення влади, вміння їх застосовувати, а також від «контексту», тобто від умов для їх ефективного застосування. Soft
power – це сила моральна, іміджева, духовна, культурна.
Недержавні суб’єкти (у вигляді насамперед корпорацій з
багатомільярдною капіталізацією) впливають на світові процеси,
користуючись переважно ресурсами soft power, а враховуючи той
факт, що їхні ресурси перевищують фінансово-економічний
потенціал багатьох країн, вибір на користь soft power є доволі
симптоматичним і в багатьох аспектах визначальним. Загалом
сучасні тенденції розвитку не залишають сумнівів, що значення
«м’якої сили» в сукупному владному балансі кожної держави в
оглядовому майбутньому гарантовано зростатиме.
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Такі причинно-наслідкові зв’язки істотно актуалізують
потребу поглибленої рефлексії цього явища, його переваг і
недоліків, перспектив і загроз. Насамперед слід зазначити, що для
ефективного застосування «м’якої сили» істотну роль відіграє її
культурний зміст, який підвищує привабливість держави в
контексті гіпотетичної співпраці. Успішність реалізації «м’якої
сили» також залежить від ступеня привабливості мети суб’єкта
впливу для об’єкта впливу.
Джозеф Най вважав, що колегам-теоретикам школи
«політичного реалізму» потрібно відмовитися від абсолютизації
значення «жорсткої сили» (hard power) в світовій політиці в
умовах абсолютно очевидного наприкінці 80-х років минулого
століття ослаблення біполярної конфронтації. Дж. Най вважається
основним авторитетом у концептуалістиці soft power цілком
заслужено, позаяк з-під його пера вийшло більше десяти книг, які
висвітлюють різні аспекти «м’якої сили». З-поміж найбільш
резонансних праць варто виокремити такі: «Влада в глобальну
інформаційну епоху: від реалізму до глобалізації» [87], «Розуміння
міжнародних конфліктів: пролог у теорію та історію» [91],
«Парадокс американської влади: чому єдина в світі супердержава
не може існувати сама по собі» [89], «Потенціал лідерства» [90],
«М’яка сила: як досягти успіху в світовій політиці» [88]. Загалом
же проблематиці «м’якої сили» присвячено сотні публікацій,
з-поміж яких з огляду на переконливий критичний аналіз і
респектабельний рефлексійний рівень варто виокремити такі
праці: [3; 19; 22; 36; 37; 66; 70; 84; 96].
Хоча Дж. Най ввів термін «м’яка сила» лише в 1990 році,
«концепція „м’якої сили” бере свій початок ще в працях
Г. Моргентау, К. Кнорра і Р. Клайна. Наприклад, Моргентау
виділяє дев’ять елементів національної потужності, серед яких
національний характер, національна самосвідомість, якість дипломатії та якість уряду, які тісно пов’язані з нематеріальними
джерелами влади, тобто з „м’якою силою”. Карр пише, що влада
над думками має не менш важливе значення для досягнення
політичних цілей, ніж військова та економічна міць. Згідно з
Равеном і Френчем, існує п’ять основ влади: нагороди, примус,
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закони, референти і експерти. „М’яка сила” є своєрідним референтом влади. Обґрунтування „м’якої сили” у філософії можна
простежити впродовж попередніх двох тисяч років» [98, с. 3].
«М’яка сила» базується на трьох основних ресурсах: культурі,
політичних цінностях і зовнішній політиці. Розуміння цієї
концепції існує як у вузькому, так і в широкому сенсі. У вузькому
розумінні «м’яка сила» уподібнюється культурному впливу. У
широкому сенсі «м’яка сила» є синонімом невійськової сили і
постає симбіозом «культурної сили» та економічної потужності.
На думку Галаротті, «специфіка „м’якої сили” часто полягає в
умінні домінантної нації видавати свої інтереси за інтереси
країн, на які здійснюється вплив» [18, с. 62].
Дж. Най структурує сутнісний стрижень державної влади за
ознаками «гнучкість» та «жорсткість». Жорстка влада (hard power) –
влада військова й економічна. Тут переважає матеріальний фактор.
Натомість «гнучка («м’яка») влада» (soft power) – це духовна
сфера, яка транслює себе за допомогою головним чином
інформації. Ця влада заснована на привабливості цінностей і в
цілому культури.
На думку Дж. Ная, «м’яка сила» – це приваблива сила, яка
спонукає партнерів і суперників прагнути результатів, які ви
хотіли б отримати. Це не стільки вплив (influence), скільки
привабливість (attractive power). Ресурсами soft power у світовій
політиці виступає все те, що «приваблює» до джерела відповідного
впливу, дозволяючи тому, хто його контролює, домагатися бажаного
результату [88, р. 26]. «„М’яка сила” – це здатність домагатися
бажаного на основі привабливості, а не примусу чи заохочень» [88, р. 45]. Це сила аргументів, а не аргументи сили. Натомість «„жорстка сила” може ґрунтуватися на спонуканні (пряник)
або загрозах (батіг). Однак іноді ви можете досягати бажаних
результатів і без відчутних загроз або виплат – зокрема, за
допомогою культури та цінностей зовнішньої політики» [88, р. 47].
Конституюючою основою і hard power, і soft power є здатність
досягати поставленої мети шляхом впливу на поведінку інших
акторів. Різниця між ними полягає в інструментах: проектування
hard power відбувається засобом примусу і нав’язування своєї волі
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(за допомогою економічного ресурсу або загрози силою),
натомість soft power забезпечує свій вплив за допомогою
механізмів співпраці на основі єдності (прийнятності) цінностей.
Якщо «жорстка сила» – це здатність до примусу, зумовлена
військовими та економічними можливостями країни, то «м’яка
сила» віддзеркалює спробу досягти зовнішньополітичної мети за
допомогою інструментарію культури, політичних ідеалів і
програм.
Якщо hard power базується на економічних і військових
ресурсах, то soft power характеризується трьома основними
компонентами: по-перше, культурою (яка визначається як набір
значущих для суспільства цінностей і не зводиться до масової
культури на кшталт продукції Голлівуду і фаст-фуду), по-друге,
політичною ідеологією, по-третє, зовнішньою політикою (дипломатією в широкому сенсі слова). Якщо перші два компоненти – це
історично сформована спадщина нації, то третій – суб’єктивний
фактор, який є похідним від особливостей конкретно-історичних
стратегем політики. Інструментальний діапазон останньої складової soft power містить значно більше вірогіднісного потенціалу
(діапазон невизначеності), ніж перші два її компоненти [88, р. 19–
20]. Дж. Най визначив три компоненти, за допомогою яких
держава здійснює «м’який» зовнішній вплив: 1) культура (у
сферах і обсягах, привабливих для об’єктів зовнішнього впливу),
2) політичні цінності (не стільки декларовані, скільки справжні,
інструментально актуальні), 3) зовнішня політика (в разі, якщо
вона має моральний авторитет) [88, р. 11].
Інститути «м’якої сили» – це те, за допомогою чого такий
різновид сили формується, а також те, за допомогою чого можна
оцінити потенціал «м’якої сили». Але відносити їх до потенціалу
було б не правильно, оскільки потенціал «м’якої сили» – це певна
система смислів та історико-культурної спадщини. Інститути ж
слугують інструментом для трансляції цих складових, формуючи
політику «м’якого» впливу як якусь дійсність.
Загалом же зовнішня політика держави може посилювати чи
послаблювати дієвість soft power – наприклад, війна в Іраку завдала відчутного удару по привабливості всього американського в
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більшій частині світу. Так само інтервенції СРСР в Угорщині (1956) і
Чехословаччині (1968) негативно вплинули на сприйняття СРСР
народами країн навіть «соціалістичного табору» [66, с. 69].
«М’яка сила» США має під собою значну економічну основу,
яка забезпечує масштабний експорт продуктів культури – як
високої, так і популярної: США є найбільшим експортером
музики, фільмів, телепередач, найбільшим виробником літератури.
Найбільший відсоток студентів, які навчаються за кордоном,
здобувають освіту в американських університетах. За обсягами
публікацій наукових статей і журналів, а також за кількістю
Нобелівських лауреатів у галузі економіки, фізики та хімії США
також посідають першу позицію [88, р. 33–34]. Майже 80%
респондентів з 43 країн світу захоплюються досягненнями США в
галузі науки і технології, а близько 60% – люблять американську
музику і телебачення [61, с. 33]. Ці емпіричні дані доводять
здатність США успішно поширювати не лише ідеї і системи
цінностей, а й продукти, які є носіями таких ідей. Економічна
могутність забезпечує виробництво і експорт товарів різного
штибу, здатних вплинути на будь-яку сферу людської діяльності –
від розваг до наукових пошуків.
За критерієм «м’якої сили» Дж. Най вважає європейські
країни центром глобального значення. Попри відставання у
військовій і економічній галузі Європа є серйозним конкурентом
США в боротьбі за свідомість. Європейські мови, сприйняття
Європи як оази процвітання, найвищі в світі показники соціальноекономічного розвитку, а також французьке вино, європейські
курорти та швейцарська надійність – усе це образи, які визначають
і забезпечують культурну привабливість Європи і європейців.
Політичні цінності, їх акцентовано «м’яка привабливість» (що
вигідно відрізняє Європу від США), орієнтація європейських
політиків на співпрацю для вирішення міжнародних питань із
залученням багатосторонніх інституцій, акцент на невійськове
розв’язання конфліктних вузлів – ось неповна сукупність
стереотипізованих ознак європейського іміджу в міжнародному
співтоваристві [16, с. 32].

118 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

З-поміж азіатських країн Най чимало уваги приділяє Японії,
яка, на його думку, володіє значними ресурсами «м’якої сили».
Одна з лідируючих позицій у світі за кількістю зареєстрованих
патентів, перше місце з надання допомоги зарубіжним країнам,
найбільша тривалість життя – таким є виграшний образ Японії в
очах світу. Характерною ознакою японської soft power (особливо
з-поміж країн, що розвиваються) є її успішний досвід модернізації,
досягнення, порівняно з американським і європейським рівнем,
економічного розвитку без фатальних наслідків для самобутньої
японської культури. Попри деякий економічний спад, привабливість країни в цілому зросла навіть більше, ніж в умовах
економічного буму 1980-х років: покращилося загальне сприйняття Японії, більш популярними стали японська побутова
техніка, архітектура, мода, їжа, мистецтво мультиплікації.
Головним обмежувачем soft power Японії є внутрішня орієнтація її
культури на збереження, консервування особливостей її ділової
етики і способу життя. Ця внутрішня установка заважає Японії
претендувати на більш широке поширення її впливу [28, с. 119].
«На ідею „м’якої сили” можна натрапити в творах Конфуція
(„шляхетна людина заводить друзів за допомогою культури”),
Сунь-Цзи і Лао-Цзи („у світі немає предмета, який був би слабший
і ніжніший за воду, але вода може зруйнувати найтвердіший
предмет”). На початку XXI століття в Пекіні дійшли висновку, що,
крім модернізованої армії і потужної економіки, потрібна ще й
„м’яка сила”. Ставка була зроблена на стародавні культуру й
цінності – влада побоювалася, що сінофобія (неприязнь до всього
китайського) завадить політичним і економічним планам щодо
зовнішнього світу. Уже понад десятиліття Китай витрачає близько
10 мільярдів доларів щороку на інструменти „м’якої сили”. За
індексом ефективності „м’якої дипломатії” Китай в 2018-му посів
27-ме місце в світі, випередивши Росію на одну сходинку. Хоча
великі кошти для поліпшення свого іміджу дають цілком видимі
результати, однак глобальна зміна сприйняття Китаю ще
залишається недосягненим завданням. Успіх в ідеологічних
питаннях не можна просто купити, тим більше за наявності
потужної протидії і давніх стереотипів» [32].

Розділ ІІ

119

Як пише Юй Кепін, висуваючи ідею «гармонійного світу»,
китайський уряд виходив з того, що до такого ціннісного ідеалу
прагне все людство, а «мир і динамічний розвиток, як два
мегатренди сучасності, формують змістовне осереддя побудови
гармонійного світу». В процесі поглиблення економічної
глобалізації інтереси держав і народів ставатимуть усе більш
багатоплановими, політика – багатополярною, а культура –
різноманітною. Тому, на переконання китайського політолога,
зростатиме попит на взаємоповагу, мирне співіснування і
реалізацію китайського ідеалу «єдності без уніфікації» [8, с. 44].
На думку Дж. Ная, китайська «м’яка сила» може становити
загрозу для розвинених західних демократій. Наприклад, Інститути Конфуція не обмежують себе рекламуванням китайської мови
і культури, а публічно виступають з резонансних для Китаю
політичних питань. Китай зберіг жорстку ієрархічність системи
публічної дипломатії: все спускається згори і координується
партією [32].
П. Паршин пропонує два визначення «м’якої сили»: термінологічне та нетермінологічне. У нетермінологічному трактуванні
«м’яка сила» – це «здатність досягати певної мети, вибираючи зі
спектра потрібних інструментів такі, щодо яких можна очікувати,
що в разі їх застосування буде завдано менших збитків (матеріальних і нематеріальних), порівняно з іншими інструментами, придатними для досягнення тієї самої мети» [45, с. 17]. Термінологічно ж
«м’яка сила» визначається як «притягальна сила різних цінностей,
які виразно асоціюються з певною країною. До їх числа належать
насамперед і в основному культурні цінності» [45, с. 17].
Заслуговує на увагу стаття С. Песцова і А. Бобило „М’яка
сила” в світовій політиці: проблема операціоналізації теоретичного
концепту». У ній автори виокремлюють вісім складових механізму
«м’якої сили». Перший елемент – джерела (ресурси). До них
автори відносять національне надбання держави у вигляді так
званої «актуальної практики» – сукупності поточної діяльності
держави в сфері політики і культури. Другий елемент – механізм
конвертації певних продуктів або ініційованих заходів держави в
ресурс «м’якої сили». Цей механізм базується на «технологічних
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засобах» (фінанси, інфраструктура, канали комунікації) та
«технологіях» (узгоджених наборах операцій і дій для вирішення і
досягнення конкретних завдань і цілей). Третьою складовою є
активи, це поняття ототожнюється з введенням дослідником
А. Вавіним поняттям «валюта сили». Дослідники в цілому
погоджуються із запропонованими Вавіним варіантами валюти:
«добротою», «яскравістю» і «красою». Четверта частина механізму –
інструменти, до яких автори відносять усе те, за допомогою чого
держава може розраховувати на привабливість у зовнішньому
світі: образ, імідж і присутність держави в світовому інформаційному просторі. П’ятий елемент – проміжні ефекти, ефективність
яких ілюструється репутацією і обізнаністю. Ці ефекти є
сполучною ланкою між державою, яка реалізовує «м’яку силу» та
державою, на яку спрямована «м’яка сила». Шоста складова –
механізм селекції. Його існування залежить від того, що взаємодія
не обмежується двома сторонами, а являє собою безліч перехресних контактів. Механізм селекції постає сукупністю раціональних
та емоційних, свідомих та інтуїтивних процедур і інструментів
селекції (відбору) зовнішніх впливів. Останні два елементи є
результатами: проміжним (конвертація активів «м’якої сили» в
привабливість) та остаточним (досягається за умови наявності
зовнішньої активності реципієнта, відповідної цілям і завданням
суб’єкта «м’якої сили») [47]. Наведена класифікація доволі інформативна і враховує ледве не всі можливі аспекти функціонування і
реалізації «м’якої сили» на практиці.
До недоліків «м’якої сили» аналітики відносять той факт, що
вона справляє розмитий ефект і її досить важко контролювати (а
тим паче – своєчасно коригувати) під час досягнення конкретних
цілей. Ще одним об’єктивним обмеженням ефективності «м’якої
сили» є фактор прихованої маніпуляції: нікому не подобається
відчувати, що ним маніпулюють – навіть якщо маніпулюють за
допомогою «м’якої сили». Крім того, «м’яка сила» не може
розв’язати всіх проблем: навіть якщо Кім Чен Ір любив дивитися
голлівудські фільми, а також споживати французький коньяк і
шотландський віскі, це не схилило його до демократизації
політичного режиму КНДР.
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Критичні відгуки на адресу «м’якої сили» з боку неоконсерваторів доволі багатоманітні й належать до різних аспектів
концепції soft power. У цілому критика концепції «м’якої сили»
вибудовується насамперед на визначенні «м’якої сили» як
другорядного важеля політичного впливу, тоді як першорядна
роль відводиться військовій могутності. Розглядаючи дійсність з
погляду методів «м’якої сили», історії її становлення й історичних
прикладів реалізації, критичні закиди висловлюються не стільки
на адресу самої концепції «м’якої сили», скільки з приводу її
приреченості бути в постійній зв’язці і в залежності від «жорсткої
сили».
Коли сукупність і поліаспектність критичних закидів на
адресу soft power набула вражаючих обсягів, під керівництвом
Дж. Ная і Р. Ермітажа була підготовлена доповідь про концептуального спадкоємця soft power – smart power. У цій аналітичній
розробці було зазначено, що для досягнення могутності в сфері
smart power («розумної сили» – С. З.) США повинні зосередити
вістря своєї уваги на п’яти ключових пунктах: 1) альянси,
партнерство і інституції: необхідна перебудова основ, яка буде
враховувати глобальні зміни; 2) глобальний розвиток: вироблення
уніфікованого підходу, починаючи з охорони здоров’я; 3) громадська дипломатія: підвищення якості доступу до знання і
навчання; 4) економічна інтеграція: збільшення вигоди від торгівлі
для всіх людей; 5) технології та інновації: вони повинні фокусуватися на питаннях зміни клімату та енергетичної безпеки [1].
На думку Джозефа Ная, smart power – «це можливість впливу
з метою досягнення потрібних результатів. „М’яка сила” робить це
за допомогою переконання, привабливості й співпраці, „жорстка
сила” – за допомогою примусу й винагороди. Сьогодні
вирішального значення набуває „розумна сила” – здатність
координувати і комбінувати можливості й ресурси „м’якої та
жорсткої сил”» [86, р. 161]. Очевидно, еволюція теоретичного
осмислення ефективних засобів досягнення цивілізаційної мети
триватиме й надалі, а цивілізаційна динаміка слугуватиме
своєрідним праксеологічним арбітром теоретико-концептуальних
проектів.
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***
На запитання «хто така людина майбутнього?» Фрідріх Ніцше
відповідав лаконічно і аргументаційно переконливо водночас: це
та людина, яка гідно переживе сучасність. Позірна простота цієї
формули підступна, бо насправді у кількох словах ідеться про
безліч проблемних і контраверсійних аспектів. Приміром, які
сутнісні ознаки будуть притаманні цьому майбутньому, чи
вистачить у нас сил витримати темп гонитви за ним? Навіть якщо
виходити з формули «те, що нас не вбиває, робить сильнішими»,
то що це за сила, чи потрібна вона нам і чи володіє достатніми
підставами для номінування на статус мети?
Здавалося б, єдине, що не викликає ані сумніву, ані
заперечень, – це безальтернативність потреби адаптуватися до
вимог майбутнього. Втім, цей ракурс також не позбавлений
численних «але» світоглядно-аргументаційного, етичного та
екзистенційного ґатунку. Адже якщо майбутнє вимагатиме
поставити з ніг на голову всю систему ціннісних координат,
відмовитися від тих «химер», які запліднюють наше життя
смислом і не дають нам збожеволіти, то чи потрібне людині таке
майбутнє? А якщо іншого майбутнього нема і бути не може, якщо
«таке майбутнє» – єдино можливе, то чи потрібне майбутнє
взагалі?!
Оскільки людина, яка ставить під сумнів таку потребу, апріорі
не потрібна майбутньому, то безальтернативних ознак набуває
необхідність «добре вигострить сокиру та й заходиться вже
будить» – зібрати все лицарство інтелекту й духу у вирішальний
«Хрестовий похід», аби відвоювати Землю обітовану нашої
людяності й нарешті знайти рятівну чашу Граалю духовного
суверенітету і чуйності серця – тих спонук і регулятивів, які
повсякчас підживлюють інтригу нашого життя, спонукаючи
жевріти свічку сумління і продовжувати своє перебування у цьому
світі на правах повноцінного суб’єкта, а не маріонетки,
маніпульованої зовнішніми регламентаціями об’єкта.
У книзі «Вільне падіння: вільні ринки і занурення на дно
глобальної економіки» Джозеф Стігліц визнав: «Ми створили
суспільство, в якому матеріалізм пригнічує моральні принципи,
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економічне зростання не є екологічно та соціально надійним, ми
діємо не як спільнота, об’єднана спільними цілями. З причин
тваринного індивідуалізму і ринкового фундаменталізму відбувається нівелювання і дискредитація почуття солідарності. Все це,
врешті-решт, призводить до нестримної експлуатації незахищених
верств і поглиблення соціального розколу» [94, с. 127]. Новітня
цивілізаційна парадигма розвитку України може не прив’язуватися до конкретної цивілізаційної моделі, але їй слід обов’язково враховувати недоліки й небезпеки, окреслені Дж. Стігліцем, бо їх ігнорування загрожує розпадом будь-якого цивілізаційного типу, регресією в напрямі до варварства.
Згідно з Конфуцієм, є два бажані орієнтири суспільної
життєдіяльності: ідеальний – Датун і прийнятний – Сяокан («мале
процвітання»). В суспільному розвитку доцільно відштовхуватися
від нормативів, передбачених «малим процвітанням», поступово
рухаючись у напрямі ідеалу – навіть якщо він апріорі недосяжний,
адже його цінність полягає в критеріальній взірцевості, а не в
тому, що він – кінцевий пункт призначення. Такий розвиток має
обрати певну ієрархію принципів, які виконують функцію
повсякденних засобів, інструментів досягнення стратегічної мети.
З огляду на історичний досвід України можна припустити, що
ефективність її цивілізаційного функціонування в оглядовій
перспективі залежатиме насамперед від подолання основних
перешкод, які дотепер стояли й далі стоять на заваді ефективному
функціонуванню, – йдеться про кричущу потребу рішучого
розблокування соціальних «ліфтів», що дозволить розкріпачити
особистісну й інституційну ініціативу, приймати компетентні й
своєчасні рішення на кожному соціальному щаблі.
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Розділ ІІІ. Теоретичні й прикладні засоби
регулювання політичного життя в Україні
Цивілізаційний вибір України – це не лише зміна парадигми
суспільно-політичного розвитку, але й розроблення його стратегії,
світоглядно обумовленого сукупністю оцінок та принципів,
довгострокового й послідовного, конструктивного й раціонального, підкріпленого ідеологією, стійкого до невизначеності умов
середовища плану досягнення мети. Очевидно, що декларації про
новий цивілізаційний шлях розвитку України, незмінність і
невідворотність її європейського вибору мають бути употужнені
конкретикою політико-управлінських рішень і дій, спрямованих на
освоєння й вкорінення у повсякденних практиках відповідних
цінностей, принципів і норм. Саме тому сьогочасність увійде в
історію суспільного та державного розвитку України як час
пошуку відповідей на виклики, що були закладені зміною стратегії
цивілізаційного поступу.
Нова стратегія суспільного розвитку
як основа регулювання політичного життя в Україні
На шляху цивілізаційного поступу Україна увійшла в нову
фазу суспільного розвитку. Спрямованість і якість цього розвитку
значною мірою залежатиме від усвідомлення його мети, рівня
загальнонаціональної консолідації, спроможності подолання негативних проявів, пов’язаних із внутрішньополітичними процесами
й зовнішньополітичними загрозами. Усе це потребує об’єктивного
погляду на суспільно-політичну дійсність, окреслення сучасних
тенденцій, визначення пріоритетів, усвідомлення образу майбутнього і всебічного аналізу прорахунків минулого. Цей дослідницький напрям актуалізується нині з огляду на необхідність
визначення причин і запобігання небезпеці зміни сучасного вектора суспільного розвитку, подолання суперечливості суспільно-
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політичних процесів, драматичного, а почасти й – трагічного,
міжцивілізаційного напруження.
У цьому сенсі, звернімо увагу на дві, на нашу думку, ключові
дати в новітній українській історії: 1 грудня 1991 року – дня
оголошення результатів загальнонаціонального референдуму щодо
проголошення незалежності України і 16 вересня 2014 року – коли
Європейський парламент синхронно з Верховною Радою України (у
вигляді телемосту за допомогою технології Skype) ратифікували
Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Ключове значення ці дати мають тому, що у грудні 1991 року
Україна обрала шлях незалежності, а у вересні 2014-го – вектор
свого цивілізаційного розвитку. Для України почався відлік
нового «соціального часу». За П. Сорокіним та Р. Мертоном, це –
час, коли «народи будують свої ери від певних визначних подій,
що мають соціальні наслідки» [1, с. 116]. Серед основних
характеристик «соціального часу» – якість і закономірність. Саме
вони детермінують заданість майбутнього сьогоденням. Інакше
кажучи, суспільний розвиток жорстко визначається стартовими
умовами «соціального часу».
Будь-яка стратегія розвитку, як основа регулювання життєдіяльності суспільства, виходить із необхідності врахування того,
що майбутньому іманентно притаманні явища сьогодення і, найголовніше, – закономірно випливають із нього. Виходячи із
розуміння «нового соціального часу» в його вимірах якостей і
закономірностей, варто виокремити ті фактори, які впливали (й,
багато в чому, – і далі впливають) на розгортання «часу», його
основні ознаки, що визначають «соціальні наслідки», наше
сьогодення й майбутнє.
Становлення Української держави відбувалося в умовах
подолання траєкторії руху в системі координат, що десятиліттями
існувала до того. Національно-державний розвиток, у його
стратегічному вимірі, вимагав від молодої держави врахування
комплексу принципово нових, жорстко детермінованих обставин.
Вони поєднували в собі, з одного боку, необхідність розв’язання
нагальних проблем (передовсім – соціально-економічного характеру), зумовлених стрімкими політико-правовими змінами, з
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другого – усвідомлення й освоєння нового політичного простору і,
бодай на рівні логіки, розуміння й конструювання майбутнього.
На зорі незалежності розробка стратегії суспільного розвитку
ускладнювалася впливом низки несприятливих, хоча й об’єктивних, факторів. Серед них, на наш погляд – визначальними, були ті,
що пов’язані з ціннісними трансформаціями. Саме вони, багато в
чому, й визначали вектори, динаміку й закономірності суспільного
розвитку. У цьому контексті виокремимо, щонайменше, п’ять
сув’язних і найвпливовіших чинників, які, на нашу думку, суттєво
позначилися на якості рішень, що приймалися, й практичній
діяльності з їх реалізації.
По-перше, суспільний перехід, що відбувся на межі 1980–
1990 рр., докорінно змінив політичну та ціннісну систему.
Трансформації призвели не лише до необхідності «переформатування» політичних, економічних, культурних інститутів, але й
стали джерелом нестійкості соціального середовища, зумовили
розмитість об’єктів ідентифікації, ціннісних орієнтацій.
По-друге, однією з характерних ознак останніх десяти років
минулого століття (часу становлення української незалежності)
була відсутність чітко артикульованої національної ідеї. Натомість –
значного поширення й домінування в масовій свідомості набули
позитивно марковані ідеологеми: демократія, плюралізм,
незалежність, колективне керівництво, економічна самостійність
тощо. До продукування й цілеспрямованого використання
ідеологем, як засобів стратегування й управління масовою
свідомістю, призвели ціннісна й ідеологічна невизначеність
перших років незалежності, брак належного досвіду політичного
менеджменту, адаптованих до нових соціально-політичних умов та
апробованих механізмів управління.
По-третє, для українського суспільства перехід від
адміністративної до ринкової економіки означав докорінну зміну
способу життя. На Заході процес становлення і розвитку ринкових
відносин тривав кількасот років, протягом яких утвердилися
законодавче поле економічного життя, норми і правила, моральні
засади та цінності, які регламентували поведінку людей. Інакше –
стрімко, багато в чому свавільно й хаотично – розвивалася
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ситуація в Україні. Значна частина населення до цього не була
готовою. Більшістю людей болісно сприймалися приватизаційні
процеси. Невдоволення викликали й їх перші результати, що
досить швидко позначилися на рівні життя різних верств і
соціальних груп. Нові умови потребували не лише інтенсивнішої
праці, трудової мобільності, підвищення кваліфікації (а досить
часто і перекваліфікації), але й психологічної готовності до змін.
Зростала кількість людей, яким було важко адаптуватися до
ринкових відносин. Це стосувалося насамперед малокваліфікованих робітників, частини службовців, працівників управлінського
апарату, науковців, викладачів, інших категорій населення.
Необхідність докорінної зміни соціальних установок дезорієнтувала частину молодих людей, життєві плани яких вибудовувалися
в рамках геть інших стратегій.
По-четверте, зі здобуттям незалежності відбувалося переосмислення як на рівні окремих громадян, так і на рівні суспільства
таких понять, як держава, економіка, ринок, свобода, гроші,
особистість, право тощо. Масова свідомість збагатилася новими
цінностями: свобода вибору переконань, недоторканність приватної власності, невтручання держави в особисте життя громадян.
Новим змістом почали наповнюватися й так звані традиційні
цінності – відповідальність, толерантність, справедливість тощо.
Всі ці, багато в чому ілюзорні, уявлення вступили у суперечність з
дійсністю, основною ознакою якої було стрімке «впровадження
ринку» (його вітчизняного варіанта).
По-п’яте, характерною ознакою тогочасся (як, до речі, й
наступних десятиліть) стало розмежування політичних еліт,
початок створення впливових економічних угруповань, посилення
процесів матеріальної поляризації. Незбалансованість політичних,
економічних, моральних, культурних цінностей і поведінкових
орієнтацій деформували ставлення до освіченості, професіоналізму, чесності й порядності. Уявлення про добро і зло, про
справедливість і несправедливість, моральність і аморальність
набувають фрагментарності й «використовуються» задля досягнення власних або групових інтересів.
Основні характеристики «соціального часу», свідомо чи
неусвідомлено, лягли в основу плану дій на початковому етапі
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державотворення. Твердження про те, що соціальні феномени
охоплюють «символічні», а не «емпіричні» «рівності та нерівності» [1, с. 119], багато в чому визначали не лише параметри
розв’язання поточних соціально-економічних й етнополітичних
проблем, але й напрями проектування майбутнього. Адже досить
стрімкий, а для значної частини вітчизняних підприємств
(передусім військово-промислового комплексу) – несподіваний
розпад виробництва та кооперативних зв’язків, стагнація фінансово-економічної системи, інфляційні процеси стали основними
ознаками часу й значним стресово-депресивним фактором.
Нагальність розв’язання гострих соціально-економічних
проблем, з одного боку, та кволість управлінської ланки, криза
державного менеджменту, який через брак досвіду управління за
таких екстракритичних умов не бачив шляхів ефективного
подолання ситуації, що склалася, з другого – значною мірою
зумовили відсутність належної уваги до проблеми розробки
повномасштабної стратегії розвитку молодої держави. Очевидно,
що після руйнування однієї («комуністичної») стратегії мала би
бути створена (розроблена) інша. І не просто як поточний план
«виходу із кризи», а як комплексний, цілісний, світоглядний
феномен.
У цьому контексті, варто звернутися до аналізу підстав
посилення «символічних» складових проблеми стратегування
суспільного розвитку. Позитивно марковані ідеологеми, про які
вже йшлося, на певному етапі усвідомлення нових цінностей і
зміни векторів розвитку суспільства відігравали досить позитивну
роль. Варто визнати, що й результати загальнонаціонального
референдуму щодо проголошення незалежності України 1 грудня
1991 р. певною мірою визначалися їх впливом та аргументами
економічної раціональності. Своєрідне поєднання, взаємодія
реальності й міфу, по суті, зумовили результати народного
волевиявлення.
У рамках домінуючої парадигми економічної раціональності
відбувалася й інформаційна кампанія щодо референдуму,
підсилена досить вагомими аргументами. Використовувалися
(цілком об’єктивні – див. [2]) дані про економіку України як про
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одну з найпотужніших у світі (щоправда, без урахування того, що
була вона частиною економіки СРСР і спрямованою, передусім, на
забезпечення потреб військово-промислового комплексу). «Економічні» аргументи щодо внеску України у «засіки СРСР» на
кшталт: «перше місце за кількістю виплавки чавуну, вирощування
цукрових буряків, виробництва тваринної продукції»; «друге – за
показниками виробництва електроенергії та будівельних матеріалів, продукції хімічної промисловості та важкого машинобудування»; людський потенціал – населення 52 млн; «друге у
СРСР місце за кількістю науковців (73,7 тис. кандидатів та 6,8 тис.
докторів наук, 146 вищих навчальних закладів, 854 тис. студентів)» тощо для більшості населення були переконливими саме
завдяки своїй раціональності. На тлі ж стрімкого економічного
занепаду, що супроводжував процес розвалу СРСР, фінансовоекономічні негаразди набували гострого соціального характеру та
межували з проблемою збереження соціуму.
Брак можливостей швидкого й ефективного розв’язання
економічних проблем, з одного боку, та усвідомлення необхідності
суспільної інтеграції, з другого, призвели до створення й використання нових для українського громадянства ідеологем. Адже
ідеологеми легко запам’ятовуються і створюють ілюзію раціональності. Разом із тим, поза ідеологічною системою, вони приречені
на розпливчастість, багаторазову зміну значень, стрімке перетворення на міфологеми. З міфологемами «Росія (США, Захід) – нам
допоможуть!», «братньої багатовікової дружби», «слов’янської
єдності» тощо були пов’язані не лише сподівання багатьох
українців, але й політичні гасла, управлінські пошуки, іноді – й
наукові розвідки. Ґрунтовних стратегічних розробок не було.
Декларації про демократію в державному управлінні та про
лібералізм в економіці теж були поза межами будь-якої
комплексної стратегії. Хоча Україна й потребувала зрозумілої й
ідеологічно забезпеченої стратегії розвитку, основою політичної
практики постали інтерес і потреби.
Аналізуючи проблеми стратегії розвитку нашої країни, варто
зазначити, що у 1991 році незалежність здобула Українська
Радянська Соціалістична Республіка. Протягом усього часу свого
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існування вона, як складова частина радянської імперії у формі
певного державного утворення, накопичувала як позитивний, так і
негативний досвід. Чинники, які впливали на функціонування і
розвиток УРСР протягом десятиліть, зі здобуттям Україною
незалежності, насправді, нікуди не поділися. Крім досить міцної
матеріально-технічної бази й розвинутої сфери виробництва,
освіченого й перспективного людського ресурсу, країна отримала
ще й управлінську еліту з її, накопиченими десятиліттями,
уміннями і навичками. Ті уміння й навички були набуті в умовах
«планової економіки» і «виконання постанов». Досвіду розробки й
прийняття рішень, тим паче – стратегічного планування – у
«молодої» національної еліти не було.
Зі здобуттям незалежності перед державою постали питання,
розв’язання яких потребувало врахування комплексу принципово
нових, жорстко детермінованих обставин. Вони поєднували, з
одного боку, необхідність розв’язання невідкладних соціальноекономічних проблем, зумовлених зміною суспільно-політичного
ладу, з другого – усвідомлення й освоєння нового політичного
простору і, бодай на рівні логіки, розуміння й конструювання
майбутнього. Зрозуміло, що «молоді» українські управлінці
вимушені були оперативно розв’язувати найгостріші проблеми
соціально-економічного характеру, вирішувати найактуальніші
питання збереження соціуму й забезпечення його рівноваги. Разом
з тим, інше – ключове (на етапі становлення Української держави)
завдання: розробки стратегії державного розвитку – відтерміновувалося. Тривалий час держава перебувала у стані своєрідної
політичної (політико-управлінської) прокрастинації – відкладання
(уникання) прийняття й реалізації важливих політичних рішень. За
умов тогочасся, одна форма прокрастинації (відкладання прийняття рішень) породжувала іншу (відкладання виконання завдань),
оскільки для реалізації стратегічних завдань необхідним було
прийняття стратегічних рішень.
З часом означена тенденція стала стійкою складовою
вітчизняної політико-управлінської практики й багато в чому –
визначальним явищем. Його ознаками стали характерні розлади в
системах політичного, державного й адміністративного управ-
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ління, «аматорське» здійснення ринкових перетворень, невтішні
результати політичного, економічного і соціального розвитку,
ідеологічна й ціннісна невизначеність.
На цьому тлі номенклатурна система влади еволюціонувала
через «конверсію» політичної та державної влади комуністичної
номенклатури у кланово-корпоративну. Пануючі того часу методи
відбудови економіки та виходу з кризи були вкрай суперечливими.
Впровадження елементів ринку спиралися на адміністративні
важелі, а основною формою управління залишалося «ручне керування». Посиленню цих процесів сприяли й ваучерна приватизація
(результатом якої стали формування нової постсоціалістичної
промислово-фінансової олігархії), й інтенсивна концентрація влади на тлі зниження життєвого рівня населення, й зростання
безробіття, й соціальна апатія, й відсутність механізмів суспільного контролю.
Суттєвої уваги потребували розв’язання зовнішньополітичних
проблем: утвердження нової держави в межах її кордонів,
позиціонування у світі, врахування питань, пов’язаних із «розлученням сім’ї СРСР». Особливої ваги набули міждержавні стосунки
із Російською Федерацією. Разом з тим, здійснений нами аналіз
укладених Україною і РФ протягом 1991–1997 рр. (до 31 травня
1997 р. – дати підписання Договору про дружбу, співробітництво і
партнерство між Україною і Російською Федерацією) двосторонніх міждержавних угод виявив певну тенденцію щодо їх
предмета.
Більшість угод стосувалися проблем Чорноморського флоту,
упорядкування кордону, ядерного озброєння та функціонування
Стратегічних сил, експлуатації стратегічних ракетних комплексів,
питань власності, карбованця (із 24, укладених за той час, – 10
пов’язані з проблемами формування ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту; 5 – упорядкування кордону; 2 – із заходами щодо
ядерної зброї; 1 – врегулювання питань правонаступництва
стосовно зовнішнього державного боргу й активів колишнього
Союзу РСР). Наступна (після підписання «Великого Договору»
1997 року) міждержавна угода була парафована лише в лютому
2001 року й стосувалася регулювання процесу переселення і
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захисту прав переселенців. Така цілеспрямованість і предметність
у розв’язанні проблем двосторонніх відносин з боку Російської
Федерації свідчить про наявність у керівництва сусідньої держави
певного, своєрідно спрямованого бачення розвитку власної країни,
натомість – Україні «пропонувався» Договір про «дружбу» та рух
у «фарватері» цього розвитку.
Водночас, левову частку своїх зусиль «нова управлінська
еліта» спрямовувала на збереження влади та використання можливостей «ринкової» економіки для власного збагачення й її (влади)
посилення. Інстинкт збереження влади примушував перейматися
поточними проблемами: розв’язання найгостріших проблем
економічного характеру, соціального забезпечення, запобігання
соціальному вибуху. За відсутності стратегічного бачення постала
необхідність пошуку «партнерів» і формування «груп інтересів».
На той час як про вагому політичну силу з економічними
важелями заявив про себе «директорський корпус», основний
склад якого був зосереджений у тих регіонах країни, в яких зміна
політичних орієнтирів сприймалася особливо болісно. За таких
умов розробка стратегії державного розвитку залишалася проблематичною, хоча й була вкрай необхідною.
За відсутності державної стратегії розвитку, долаючи поточні
проблеми фінансово-економічного характеру та стримування
соціального вибуху, налагоджуючи зовнішньополітичні зв’язки,
зосереджуючись на вирішенні етнополітичних питань, за підтримки «директорського корпусу» проголошувався «Курс радикальних економічних реформ» [3]. По суті, саме цим курсом було
визначено напрям на формування певної групи власників великих
індустріальних підприємств і встановлення економічного контролю
над колишньою радянською власністю. Новий «клас власників»
більше переймався стратегією розвитку приватизованих підприємств, мінімізацією факторів державного впливу на них, а
також (з цією самою метою) – створенням відповідних партійнополітичних структур. Протягом 1993–1997 рр. Міністерством
юстиції України було зареєстровано 28 нових політичних партій [4].
До 1996 року – часу прийняття Конституції України –
формування низки фінансово-промислових груп (загалом) було
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завершено. У країні поступово склалася самодостатня, зі значними
ресурсами, олігархічна за своєю суттю і відчужена від більшості
суспільства система влади. Криміналізація, корумпованість владних структур, розкрадання державного майна, протекціонізм,
посилення тіньової політики, кричуща аморальність правлячої
еліти з часом дедалі більше дискредитували ідеали демократії і
свободи.
Прийняття Конституції України [5] мало б спонукати до
вироблення й оприлюднення стратегії розвитку як мобілізуючого
фактора суспільного поступу. Основний закон країни є головним
джерелом розробки такої стратегії, адже Конституція виконує не
лише юридичну, зовнішньополітичну, але й організаційну
функцію. Як основний державний документ, Конституція, з одного
боку, слугує базою для поточного законодавства, з другого –
відрізняється відносною стабільністю, довготривалістю. Крім того, –
вона не лише визначає основи політичної, економічної та правової
систем держави, її правового статусу, свободи, права й обов’язки
людини, але й визнає її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Ця
норма, а також визначення основних засад суспільного життя,
діяльності органів влади, обов’язки держави, вказівка на демократичний, соціальний і правовий її характер (у сукупності з низкою
положень, що унормовують партійно-політичну, громадську,
релігійну діяльність, рівність прав громадян) могли б стати
базовими у розробці стратегії суспільного розвитку.
Щоправда, Конституція України не містить згадки про
стратегію розвитку [5]. Лише окремі її положення стосуються
способів досягнення мети (як, наприклад, у ст. 18, яка передбачає,
що здійснення зовнішньополітичної діяльності, забезпечення
національних інтересів і безпеки держави має відбуватися
«шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва
з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними
принципами і нормами міжнародного права»). Розробку та
здійснення загальнодержавних програм економічного, науковотехнічного, соціального і культурного розвитку Конституція
покладає на Кабінет Міністрів України (ст. 116), однак – без
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визначення рівня стратегування цих програм. Крім того, стратегія
– документ довгострокового і комплексного планування. Вона не
може ухвалюватися постановою Уряду. Наявність такої стратегії –
гарантія «незалежності» від зміни урядового кабінету та своєрідної
«спадкоємності» у реалізації стратегії. Адже саме стратегія має
визначати основні параметри й орієнтувати розробників
«загальнодержавних програм економічного, науково-технічного,
соціального і культурного розвитку», забезпечувати їх відповідність «генеральній лінії».
Певною мірою цю лакуну заповнюють передбачені ст. 106
Конституції щорічні послання Президента України до Верховної
Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище країни. Але,
коли йдеться про державну стратегію, мається на увазі наявність
масштабного документа саме стратегічного, а не оціночного («про
становище країни») або ж тактичного характеру.
Спроби розробки планів стратегічного розвитку, зокрема
ухвалення Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики» (липень 2010 р.) [6], Закону України «Про Основні
засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2020 року» (грудень 2010 р.) [7] або ж – затверджена
указом В. Януковича у березні 2012 року й нині така, що втратила
силу «Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» [8] тощо, як засвідчила практика, не
були забезпечені конкретними діями, ефективним і результативним змістом.
Головною перепоною на шляху українських реформ, на наш
погляд, став внутрішньополітичний фактор. Серед його основних
ознак: неконсолідованість еліт, корумпованість, перманентна,
нецивілізована (багато в чому – аморальна) боротьба фінансовоекономічних і політичних кланів за владу, споживацьке ставлення
до володіння нею. Як наслідок, отримали «власну» – недосконалу
й суперечливу – «політику перетворень» як результат багаторіччя
спроб і помилок.
За відсутності чітко артикульованої й формалізованої стратегії
суспільного розвитку окреслені невизначеності набули ознак
«хронічних» і навіть провідних тенденцій. Зовнішніми їх проявами
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є результати соціально-економічного і політичного розвитку:
Україна й досі не досягла рівня 1990 року за показником ВВП [9];
не сягнуло рівня 1990 року й сільськогосподарське виробництво
(максимальне його значення в цілому в Україні було зафіксовано у
2011 році – 79,5% обсягу 1990 року); лише 32,7% сіл забезпечені
дитячими дошкільними установами, школами – 45,5%. У 56,1%
загальної кількості сіл відсутній обов’язковий для кожного села
фельдшерсько-акушерський пункт, заклади клубного типу є в
57,7% сіл. Майже повністю відсутнє на селі побутове
обслуговування; економічна криза 1990-х років негативно вплинула на демографічну ситуацію в Україні, що характеризувалося
бурхливою міграцією населення, зниженням народжуваності та
зростанням смертності, кількість населення зменшилася на 7 млн
осіб [10] тощо. Слабкість економіки та національної консолідації
не дозволили Україні реалізувати амбітні плани щодо
перетворення держави на регіонального лідера ЦентральноСхідної Європи, ключової «ланки» між країнами Балтики і
Чорноморського басейну.
Складним, почасти драматичним і суперечливим виявився
шлях розбудови Української незалежної держави. Її розвиток і досі
відбувається під певним впливом десятиліттями існуючої до цього
політичної, економічної, соціальної, управлінської, зрештою –
ціннісної системи координат. На жаль, неодноразові спроби
докорінної зміни цієї системи не завжди були результативними.
Донині актуальними залишаються проблеми формування ефективних політичних і економічних інститутів, конкурентоспроможності вітчизняної економіки, відкритості ринку, побудови
справедливої системи соціального захисту тощо.
У цьому сенсі, варто розуміти, що 21 листопада 2013 року на
столичний Майдан люди не прийшли «робити революцію». То був
початок мирної акції з вимогою до влади переглянути рішення, що
безпосередньо стосувалися вектора суспільного розвитку. Протестний рух наповнився смислами. Більша частина суспільства
прагнула іншої моделі майбутнього, аніж пропонувалася
правлячим класом.
Прагнення європейської перспективи вивели на майдани
десятків міст сотні тисяч громадян країни. Вже 22 листопада
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мітинги проти призупинення підготовки до підписання Угоди про
асоціацію з ЄС відбулися у кількох обласних (Чернівці, Суми,
Вінниця, Харків, Донецьк) та районних центрах України. Заходи
проходили мирно, виключно з прапорами України та Євросоюзу,
без політичної символіки. Громада розраховувала на комунікацію,
діалог як інструменти взаємодії із владою, сподівалася бути
почутою.
Мирною акція перестала бути 30 листопада, коли влада
застосувала інші – силові інструменти. Усвідомлення неспроможності/небажання влади діяти в інтересах суспільства призвели до
розуміння необхідності радикальної зміни самої влади, разом із
інструментами, які вона застосовує для «діалогу» з народом. Події
зими 2013–2014 рр., які дістали назву Революції Гідності, були
революцією (у сенсі стрімких, радикальних, глибоких якісних
змін) смислів.
Певний парадокс полягає у тому, що протестні акції, навіть
масові, допоки вони спрямовані лише на зміну (удосконалення)
інструментальних складових соціально-політичного управління,
можуть свідчити якщо не про довіру, то про віру їх (акцій)
учасників і їх прихильників у спроможність влади провести ці
зміни. («Податковий майдан», акції чорнобильців, воїнів-інтернаціоналістів, дітей війни, протест проти впровадження «пенсійної
реформи» стосувалися, передусім, інструментальних чинників –
змін окремих норм податкового законодавства, принципів
соціального забезпечення тощо). Протестні акції, насправді, не
містять вимог нових смислів, лише – удосконалення існуючої
управлінської системи.
Соціальні революції відбуваються, коли більша частина
суспільства не сприймає пропонованої правлячим класом моделі
майбутнього. Уявлення про належне, усвідомлення, з одного боку,
цілей соціального розвитку, з другого – неспроможності/небажання правлячого класу здійснити зміни існуючими засобами
породжують радикальні дії, спрямовані на повалення системи.
Революція – це боротьба зі старими смислами заради нових.
Саме тому лише об’єктивна оцінка сучасного суспільного
стану, осмислення ціннісних основ його розвитку, сутності
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протиріч, можливостей і перспектив їх подолання із урахуванням
внутрішніх і зовнішніх викликів може бути основою розробки й
реалізації нової стратегії розвитку та її суспільної легітимізації.
Трагічні події на Майдані, анексія Криму, операція об’єднаних сил на Сході країни консолідували суспільство, викликали
стрімкі зміни персонального складу керівників держави, динамічний розвиток суспільно-політичних процесів, усвідомлення сили
громади і відчуття її єдності.
Військова агресія сусідньої держави, прагнення миру і
доконечної перемоги над чинною досі системою правління
проявилися у громадянській мужності й самовідданості, готовності до протистояння зовнішнім загрозам і внутрішнім викликам.
Країна усе ще живе вимірами революційного часу, зіставляючи
владну риторику із діями влади. У цьому контексті, мають
посилюватися громадянська участь і громадський контроль за
владними рішеннями й їх реалізацією. За відсутності дієвих
інститутів такого контролю, ефективної комунікації влади з
громадськістю вимоги до влади набуватимуть стихійних протестних форм – масових акцій, пікетів органів центральної і
місцевої влади, перекриття шляхів сполучення тощо.
Очевидно, що подолання і запобігання деструктивній суспільно-політичній поведінці та правовому нігілізму, як соціально
зумовлених явищ, лежать передусім у ціннісно-смисловій площині. Саме у ній визначаються рівні конструктивності, ціннісноорієнтаційної єдності, сутність і спрямованість реформ як
загальнонаціонального, соціокультурного та соціально-політичного процесу цілеспрямованої і скоординованої діяльності зі
створення нових смислів та цінностей, нової їх системи.
Вагомим чинником зміцнення державного суверенітету,
творення політичної нації за нинішніх умов стає суспільна
консолідація, потреба визначення напрямів, шляхів і форм її
поглиблення. У цьому контексті, усвідомлення політичною,
владною, бізнесовою елітою нової реальності (у її мотиваційносмисловому і ціннісному вимірах) стає необхідною умовою
суспільного розвитку, своєрідним запобіжником від зміни вектора
його цивілізаційного поступу.
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Водночас, існує небезпека того, що в умовах низької
ефективності правоохоронної системи та корумпованості системи
судової працюватимуть «закони вулиці». Коли держава не може
навести порядок, люди звертаються до радикальних дій,
демонструючи недовіру органам державної влади, зневіру у
справедливість суду, керуючись власними уявленнями про
належне, покладаючись на себе, або ж – на допомогу радикальних
позазаконних формувань.
Адже насправді соціально-політична напруга і невдоволеність
чинною й нині практикою державного управління нікуди не
поділися. Під впливом, передусім, зовнішньої військової агресії
вони (напруга і невдоволеність) просто відтермінувалися, набули
інших форм і перейшли у фазу очікування й «передготовності». На
відміну від соціально-психологічного стану напередодні Майдану,
нинішній – характеризується значно нижчим порогом «страху» і
непевності й значно вищим ступенем натхнення й упевненості, що
зумовлені усвідомленням сили і можливостей громадського
впливу.
Одним із надбань Майдану є сформована соціальнопсихологічна установка мас щодо певних способів дії (аттитюд
«до ситуації» – за М. Рокичем). Тобто, у масовій свідомості
сформувалося уявлення про певний ефективний спосіб дії у
ситуації, коли влада не виконує обіцянок, коли її дії й рішення не
відповідають суспільним очікуванням і коли його (очікування)
ресурс вичерпано. Саме у цьому контексті громадським, експертним середовищем і засобами масової комунікації артикулюється
побоювання третього Майдану. І президентські, і парламентські
вибори, і створення коаліції у Верховній Раді України у свідомості
громадян були лише необхідною передумовою для розроблення
ефективних рішень і дій. Їх відсутність або ж хибна (з погляду
суспільства) спрямованість можуть стати достатньою підставою для
нового, з непередбачуваними наслідками, революційного сплеску.
Очевидно, що із завершенням акцій народного протесту зими
2013–2014 рр. соціально-політична криза в Україні не була
подоланою. Відчутних змін у житті громадян не відбулося.
На етапі повалення авторитарного режиму та під впливом
зовнішньої військової загрози значно посилилися процеси
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суспільної консолідації й роль громадянського суспільства у цих
процесах. Зовнішня військова загроза, внутрішньополітичні протистояння, стрімкі світоглядні зміни, що відбуваються у масовій
свідомості, визначають нову соціально-політичну реальність. За
цих умов цінності наповнюються новим змістом, відбуваються
кардинальні зрушення в системі ціннісних орієнтацій. Ця ціннісноорієнтаційна домінанта сув’язна зі суспільно-політичними змінами. З одного боку, ця домінанта опосередковується ними, з
другого – опосередковує їх. Нинішня їхня основа – боротьба за
незалежність і суверенітет країни. Разом з тим, тимчасове «заміщення» у структурі базових цінностей, соціальних її складових
цінностями «миру» і «держави» невідворотно з часом актуалізує їх
у новій, «вищій» якості.
Визначальним, ключовим механізмом процесу суспільної
консолідації є мотиваційно-смисловий фактор (сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил) як спонукання до діяльності,
визначення її меж і форм. Саме мотиви і смисли спрямовують і
орієнтують на досягнення певних цілей – особистісних і
суспільних. Аналіз сучасної політико-управлінської практики, її
змісту і форм – прийнятих рішень (насамперед, кадрових призначень), процесу і риторики передвиборчих кампаній – свідчить про
недооцінку мотиваційно-смислового фактора в комунікації з
громадськістю.
Проблеми, що у часи тяжких випробувань «відійшли» на
другий план – зростання цін, невиплата заробітних плат, безробіття, соціальна незабезпеченість, проблеми охорони здоров’я
тощо, – згодом знову визначатимуть порядок денний суспільнополітичного життя. Після трагічних подій Майдану, анексії
частини території країни, втрат під час військових дій ключовим
критерієм оцінки якості державного менеджменту буде поняття
«справедливості».
У цьому сенсі вкрай важливим є формування у масовій
свідомості розуміння причин і наслідків сучасних явищ і процесів,
визначення перспектив і шляхів їхнього подолання. Маємо визнати – українське бачення «реформування» й досі має навздогінний
характер. Невирішеними залишаються ключові питання економіч-
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ного та соціального розвитку, загострилися проблеми національної
та політичної ідентифікації тощо. Варто погодитися з М. Михальченком: «Економічні і політичні реформи [в Україні] не вдається
синхронізувати, оскільки кожна з цих змін можлива тільки в тому
разі, коли вже відбулася інша, тобто вони детермінують одна одну
і виступають як власна необхідна передумова» [11, с. 35–36].
Додамо – якщо при цьому вони (реформи) відбуваються хаотично,
без чіткого стратегічного плану дій, їх (реформ) «синхронізація» є
взагалі неможливою.
В основі суспільного розвитку суверенної і демократичної
країни є внутрішня соціально-політична інтеграція, а її результатом і, водночас, засобом суспільного поступу, одним із
механізмів зміцнення державного суверенітету та формування
сучасної політичної нації – національна консолідація.
Нова суспільно-політична реальність, кардинальні зміни
ціннісних орієнтацій потребують вироблення й нових суспільних
смислів (як сукупності цінностей, корегування потреб, нових
вимірів проективної діяльності, означення мети і підпорядкованості засобів її досягнення). Обґрунтування такого підходу,
очевидно, потребує певного пояснення означеної методологічної
позиції.
У контексті нашого дослідження важливим є розуміння того,
що смисли і мета – не тотожні поняття. Мета не виникає сама
собою. Мета – це умотивоване суспільними потребами уявлення
про бажаний результат. Смисли ж – це комплексне явище, яке
містить у собі послідовність поєднання, щонайменше, п’яти
елементів:
− потреби (як цінності, ідеального образу, як збудника
активності);
− мотиву (як прагнення реалізації певної потреби);
− мети (як умотивованого уявлення про результат);
− шляхів і засобів досягнення (як інструментів досягнення
результату);
− результату (як реалізація/нереалізація/часткова реалізація
потреби).
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Таким чином, з одного боку, для визначення мети необхідний
мотив як прагнення задоволення певних потреб. З другого боку,
мета може виникнути лише як поєднання мотиву і засобів
досягнення. Допоки не відбулося такого поєднання (мотиву і
засобів досягнення), мета існуватиме у формі мрії і ототожнюватиметься з потребою. Динамічність потреб зумовлюється
ступенем їхнього реалізації, тобто – результативністю. Якщо
результат задовольняє потребу, виникає нова – висхідна потреба
як прагнення соціального прогресу, якщо ж ні – інвентаризуються,
корегуються існуючі або ж відшукуються нові засоби досягнення
мети. Тобто, «реальність» мети визначається мірою «ідеальності»
потреб та наявними засобами її (мети) реалізації.
Ключовим, на наш погляд, має бути розуміння того, що
наявність тих чи інших засобів (чи їх удосконалення) без
визначеної (умотивованої уявленням про очікуваний результат)
мети втрачає сенс або ж є недоцільним (не відповідає цілі).
Іншими словами, сама наявність інструментарію та його вдосконалення без визначення мети його використання перетворюється
на самоціль. Саме тому визначальним у процесі цілеустановлення
є конкретизація мети та умов (комплексу умов, зокрема, моральноетичного характеру) її досягнення. Важливим методологічним
аспектом проблеми є необхідність урахування ієрархії потреб.
Адже і потребова сфера, і процес цілеустановлення є ієрархічні.
Водночас, брак стратегії як світоглядного, довгострокового,
послідовного і раціонального плану призводить до того, що
реформи у будь-якій сфері життєдіяльності не встигають за
ситуацією.
Аналіз політичної практики розробки сучасної державної
стратегії розвитку суспільства та мобілізаційних зусиль держави,
дослідження особливостей цього процесу протягом часів
незалежності з урахуванням специфіки певних її етапів дають
підстави для визначення сутності стратегії суспільного розвитку як
світоглядно зумовленої сукупності поглядів, оцінок та принципів,
які визначають загальне бачення шляхів розвитку. Стратегія
суспільного розвитку – це достатньо абстрактний, довгостроковий,
максимально загальний (недеталізований), послідовний, конструк-
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тивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до
невизначеності умов середовища план досягнення успіху. Реалізація такого плану передбачає забезпечення перетворення
абстрактного у конкретне через деталізацію, пошук і апробацію
засобів, постійний моніторинг, аналіз внутрішніх і зовнішніх
факторів впливу на зміст, його коригування тощо.
Виходячи із цих уявлень, виокремимо, щонайменше, три
сутнісні ознаки стратегії суспільного розвитку: 1). Стратегія –
найзагальніша світоглядна раціональна картина (уявлення) майбутнього та загальний вектор його досягнення. 2). Стратегія –
своєрідна матриця, що містить сукупність віри, переконань,
цінностей і, водночас, засобів й інструментів досягнення мети.
3). Стратегія – легітимований загальновизнаний і загальноприйнятний зразок («унормовуючий» шаблон) для вирішення
поточних завдань, їх відповідності стратегічній меті.
Іншими словами, стратегія суспільного розвитку – це
своєрідна надідея, амбітний план-проект майбутнього, пов’язаний
із оцінкою сьогоднішніх (стартових) позицій, потенціалу,
можливостей, ресурсів і загроз. Це план, пов’язаний із прогнозом
стратегії розвитку інших країн і співвіднесення з їх стратегічними
цілями. Нарешті, стратегія – це передбачення шляхів глобального
розвитку, цивілізаційного поступу і нашого місця в ньому. Коли
мовиться про стратегію, йдеться, передусім, про майбутнє. Багато
в чому – ірраціональне, багато в чому – міфологічне, оскільки
стратегія – ідеальна форма для проектування майбутнього, але
наповнена змістом [див.: 12].
Наявність універсальної ідеї (надідеї) – фундаментальна і
ключова складова державної стратегії розвитку. Вона має бути, з
одного боку, простою і зрозумілою, з другого – «символічною» й у
свідомості людей безпосередньо пов’язаною з «соціальним
часом». Як, наприклад, ідея свободи і демократії для Сполучених
Штатів Америки або ж – ідея справедливості, рівності й
братерства для колишнього Радянського Союзу, але не «ідея»
виправдання існуючого стану речей.
Разом з тим, стратегування – це проектування образу країни,
проектування майбутнього й її місця в ньому. Якою ми бачимо
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Україну? Якщо сучасною європейською країною – чи може
Україна створити іншу стратегію, ніж європейська? Якщо ми
бачимо Україну в Європейському Союзі, то – яким ми бачимо
Європейський Союз?
Для розробки і реалізації стратегії необхідно створювати певні
групи інтересів. Нині для просування європейських цінностей,
норм і правил необхідна широка «коаліція», об’єднання таких
«груп», які будуть діяти не в інтересах маленького прошарку
людей (наведений вище приклад вітчизняної політичної практики –
створення (на початку 1990-х років) «групи інтересів» – свідчення
їх ефективності попри суспільну протидію), а в інтересах і за
підтримки суспільства. Чи не вперше в сучасній історії
суспільного розвитку роль такої «групи» може відіграти саме
громадянське суспільство.
Очевидно, що розробка державної стратегії, оприлюднення її
цілей і суспільне визнання сприяли б консолідації політичних сил,
налагодженню громадського контролю за реалізацією стратегії,
підвищенню довіри громадян до влади, рівень якої (довіри)
протягом усього часу її (влади) діяльності залишається досить
низьким. Розробка стратегії не є «публічним» дійством. Це –
особлива форма державницької діяльності з об’єктивної оцінки
стану, осмислення можливостей і перспектив суспільного розвитку з урахуванням усієї сукупності внутрішніх і зовнішніх
впливів, тенденцій цивілізаційного розвитку. Разом з тим,
стратегія не може бути прийнята й реалізована без суспільної
легітимізації, адже стратегія – це своєрідний шлях досягнення
суспільної надідеї.
Коли мовиться про стратегію, то йдеться, передусім, про
майбутнє. Проектування майбутнього – аксіологічне явище –
можливе лише на ідеологічному ґрунті, на певній системі
цінностей. Стратегія має не просто орієнтуватися на перспективу,
але й мати ясні цілі, спиратися на моральні норми, конкретні
цінності, формувати відповідні ідентичності як інструменти
саморозвитку. Рух України у європейському напрямі створює
сприятливі передумови для інтеграції у ціннісний, етичний простір
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Європи. Разом з тим, стратегування – це проектування образу
країни, проектування майбутнього й її місця в ньому.
Без стратегічного мислення в політиці і в державному
управлінні Угода про асоціацію з ЄС може залишитися лише
заявкою на реалізацію нашою країною свого стратегічного вибору.
В іншому разі – цивілізаційний вибір України може стати
стратегічною програмою прогресивних змін у політичній, правовій, соціальній, зрештою – ціннісній сферах, перспективним
планом адаптаційних заходів у галузях економіки, фінансів,
торгівлі, енергозабезпечення, у державному управлінні та
законодавчому забезпеченні цих змін.
Серед першочергових завдань стратегії цивілізаційного
оновлення України – подолання бідності, зменшення економічно
необґрунтованої нерівності, утвердження справедливого розподілу
доходів, зокрема, шляхом зміни принципу розподілу доходів у
суспільстві внаслідок перенесення основного податкового навантаження з груп населення з низьким і середнім доходом на
заможні прошарки суспільства. При цьому змінити такий принцип
розподілу доходів у суспільстві є доцільним шляхом розроблення
законодавчих пропозицій щодо запровадження податку на
багатство, відновлення прогресивної системи оподаткування,
стимулювання корпоративної соціальної відповідальності бізнесу,
особливо великого. Важливий крок на шляху цивілізаційного
розвитку – подолання корупції, масштабна присутність якої в
українському суспільстві виступає нездоланною перешкодою для
усіх наших європейських цивілізаційних намірів. Постає завдання
знайти формулу поєднання принципу правової свободи
особистості і принципу її суспільної відповідальності.
Надання пріоритетності європейському цивілізаційному
вектору дасть потужну зовнішню підтримку власним українським
зусиллям з розв’язання таких невідкладних проблем, як
формування у суспільстві, особливо у внутрішньополітичних
відносинах, атмосфери довіри, усунення нерівності громадян у
стартових життєвих можливостях, посилення впливу населення на
публічну політику засобами розгортання і поглиблення
громадського і державного контролю за її перебігом.
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Нові смисли мають породжувати нові практики, мотивувати
суспільну діяльність задля досягнення стратегічної мети.
Реалізація цих смислів – це суспільно легітимізована, особлива
форма державницької діяльності з об’єктивної оцінки стану,
осмислення можливостей і перспектив суспільного розвитку з
урахуванням усієї сукупності внутрішніх, зовнішніх впливів і
загроз, тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку
Політичне мислення як чинник
регулювання політичного життя
Складність сучасних суспільно-політичних процесів пов’язують передусім із економічними, фінансовими проблемами,
недостатньою ефективністю зусиль з модернізації реального
сектору економіки, реформування політичної системи тощо.
Тобто, ступінь розвиненості держави визначається майже виключно цими раціональними чинниками. Ними зумовлюються й
напрями модернізація країни – економіка, технології, фінанси,
ефективність використання природного та трудового ресурсу, надр
тощо.
Логіка такого традиційного, й багато в чому виправданого,
підходу визначає шляхи, форми і методи формування й реалізації
соціально-політичних завдань. Зосередженість на соціально-економічних чинниках розвитку орієнтує суспільство на досягнення
певних, уже існуючих, зразків  зокрема, шляхом освоєння
зарубіжних технологій, запозичення наукових розробок, упровадження готових виробничих, технологічних процесів і управлінських моделей високорозвинених країн. Водночас, домінування
такого підходу значною мірою зумовлює, з одного боку –
«навздогінний» характер соціально-економічних реформ, з другого –
посилення громадської відчуженості, відстороненості від владноуправлінських рішень, нівелювання соціально-психологічних,
мотиваційно-смислових чинників суспільного розвитку.
Разом з тим, успіх сучасних суспільно-політичних перетворень значною мірою залежить від урахування особливостей
визначального і ключового аспекту реалізації сучасного вектора
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розвитку суспільства – ціннісно-смислового. Саме його параметрами визначається сутність і спрямованість реформ як
загальнонаціонального, соціокультурного та соціально-політичного процесу суспільної консолідації, цілеспрямованої і скоординованої діяльності зі створення нових смислів та цінностей, нової їх
системи.
Соціально-психологічні чинники суспільного розвитку є
ключовими не лише коли йдеться про загальнонаціональну
консолідацію, але й про втілення соціально-економічних реформ.
Як переконливо довели результати досліджень лауреата Нобелівської премії з економіки американського психолога Деніела
Канемана, психологічні установки, прогнози і очікування, а також
довіра населення до економічних інститутів та органів влади
впливають на стан економіки не меншою мірою, ніж її «об’єктивні» детермінанти. Це твердження ґрунтується на усвідомленні
того, що всі суспільні процеси й явища зумовлюються людським
фактором, а його основою є індивід, соціальна спільнота, маси.
Динамічні й, на превеликий жаль, трагічні події останнього
часу в Україні зумовили кардинальні суспільно-політичні перетворення й довели, що спрямованість практичної діяльності на
досягнення передусім у фінансово-економічній сфері неможливі
без урахування соціально-психологічних факторів, національних
ментальних і культурно-історичних особливостей, мотиваційносмислових аспектів суспільного розвитку.
Перед українством постала нова політична реальність. У цій
реальності – повалення авторитарного режиму, що загруз у
корупції, користолюбстві, зрадництві, й усвідомлення сили
громадянського суспільства, героїзм і розчарування, переконання
у правильності обраного шляху і осягнення «щирості» «партнерських» стосунків. Нова політична реальність зіткана із суперечностей і неоднозначностей, подолання яких можливе тільки за
умови суспільної консолідації. За нинішніх умов вона стає не лише
засобом досягнення політичної, соціальної, міжнаціональної
злагоди, але й стратегічним завданням, умовою збереження
державного суверенітету, найважливішою складовою процесу
становлення сучасної української політичної нації.
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Кардинальні політичні та соціально-економічні зміни, визначеність вектора цивілізаційного розвитку нашого суспільства й
викликані ними трансформації суспільної свідомості актуалізували
потребу в психологічному осмисленні та рефлексії глобальних
соціальних процесів, що відбуваються, а також – всебічного
аналізу змін політичного мислення окремої людини як суб’єкта
цих процесів. Сформувався своєрідний соціальний запит на
політико-психологічні дослідження комплексу соціально- і політико-психологічних процесів, що викликані «обопільним впливом
психологічних факторів на політичну поведінку й політичної
діяльності – на психологічні стани» [13]. Політика (об’єкт цих
досліджень) виступає як специфічна, особлива діяльність людей з
реалізації колективних інтересів однієї групи (соціальної, етнічної,
релігійної, професійної, політичної, аж до держави чи групи
держав), яка співпрацює або ж протидіє інтересам іншої групи.
Теоретична й практична основа цього процесу пов’язана з
аналізом політичних і соціальних уявлень людини, політичних,
соціальних, етнічних, релігійних груп, учасників або контрагентів
певних суспільно-політичних процесів, загалом – широких мас.
Мислення є об’єктом дослідження низки наукових дисциплін:
філософії, психології (зокрема, психології та фізіології вищої
нервової діяльності), теорії пізнання, логіки. Останнім часом до
проблеми мислення звертаються також в кібернетиці, в біоінженерії тощо. Тобто, дослідження мислення й мисленнєвої діяльності
набуває статусу міждисциплінарності, що зумовлюється самою
природою цього процесу, оскільки його основою є індивід,
соціальна спільнота, маси. Внаслідок ґрунтовних психологічних
досліджень (К. Абульханова, Г. Балл, А. Брушлінський, Дж. Брунер, М. Вертгеймер, Л. Виготський К. Гольдштейн, К. Дункер,
О. Леонтьєв, А. Маслоу, А. Ньюел, Ж. Піаже, С. Рубінштейн,
Л. Фестінґер, З. Фройд та ін.) склалося розуміння мислення як
процесу відображення у свідомості людини об’єктивної дійсності.
Саме в цьому розумінні енциклопедичного статусу набуло
визначення мислення  як процесу пізнавальної діяльності
людини, що характеризується узагальненим і опосередкованим
відображенням об’єктивної реальності  вищого щабля

154 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

людського пізнання [13]. Помічаючи зв’язки між явищами,
встановлюючи загальний характер цих зв’язків, людина діяльно
освоює світ, організовує свою взаємодію з ним.
У контексті зазначеної міждисціплінарності варто визнати 
проблема політичного мислення залишається поза належною
увагою вітчизняних суспільствознавців. Результати досліджень
окремих аспектів проблеми політичного мислення (зокрема, [14–
16]) допоки що мало враховуються у політичній практиці. А вона
(практика) свідчить, що політики часто взагалі не замислюються
над цією проблемою, спрощуючи її розуміння ледь не до рівня
біхевіористичної «стимул-реакції»*. Свідченням такого спрощеного підходу можуть бути й використання певних передвиборчих
технологій (особливо в мажоритарних округах), і рівень аргументації у прийнятті рішень та оцінці реальності їх здійснення
органами влади (наприклад, [17]), і немотивовані обмеження,
заборони, регламентації у процесі надання послуг державними
органами, та й загалом  рівень ефективності взаємодії влади з
громадськістю, заходів, що спрямовані на консолідацію
суспільства.
Для суспільних наук методологічно важливим є усвідомлення
сув’язності мислення з процесом формування особистісних
якостей, моральних і політичних принципів, соціальних почуттів,
культурних особливостей, національної, громадської ідентичності
тощо. Мотиваційно-ціннісні характеристики (складна сукупність
смислів, мотивів, установок, ціннісних орієнтацій, переконань,
комплексу спонукання/стримування тощо) визначають поведінку
людей, спільнот, мас, рівень політичної культури, ціннісно-орієнтаційної єдності, громадської згуртованості, зрештою  суспільної
консолідації.
Життєдіяльність людини є не лише складним психофізіологічним, але й соціально-психологічним процесом формування
*

Стимул-реакція  англ. stimulus-reaсtion; нім. Stimulus-Reaсtion. У
біхевіоризмі  розуміння поведінки людини і тварин як сукупності рухових і
зведених до них вербальних і емоціональних відповідей (реакцій) на вплив
(стимули) зовнішнього середовища.
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смислів, мотивів, установок, ціннісних орієнтацій, переконань,
мисленнєвої діяльності як опосередкованого й узагальненого
відображення дійсності. Загалом, будь-яка реакція людини
(поведінкова, чуттєва) є виявом психічних станів, процесів,
властивостей  цілісною, інтегральною сукупністю почуттів,
потреб і інтересів, духовних, політичних цінностей і орієнтацій,
установок, які генеруються на чуттєвому рівні психіки людини під
час взаємодії з об’єктивною дійсністю.
За своїм продуктом людська діяльність поділяється на
теоретичну (духовну) й матеріальну (практичну). На перший
погляд, мислення є формою виключно теоретичної діяльності, але
виявляється воно в практичній діяльності, в «практичнодуховному» освоєнні світу (за К. Марксом). Таким чином, хоча
мислення й існує у вигляді теоретичної діяльності, воно не може
бути зведеним до неї, адже об’єктом і результатом практичної
діяльності мислення є перетворювання проблемної ситуації,
вирішення завдання, подолання суперечностей, досягнення нового
знання тощо. Водночас, варто враховувати взаємозумовленість
цих двох форм мисленнєвої діяльності. З одного боку, теоретичне
мислення впливає на матеріальне, з другого – матеріальна діяльність позначається на змісті, динаміці, спрямованості діяльності
духовної. Відбувається так званий процес інтеріоризації* –
своєрідного переходу зовнішнього, матеріального світу у внутрішній, ідеальний план свідомості, перетворення зовнішніх, реальних
дій на внутрішню розумову діяльність. Інтеріоризація є ключовим
механізмом засвоєння (присвоєння) цінностей, формування
особистісної ціннісної системи, формування внутрішніх структур психіки.
Розуміння процесу мислення передбачає його усвідомлення,
по-перше, як теоретичної моделі, що відображає найзагальніші й
найсуттєвіші його закономірності, й, по-друге, як конкретнішу й
*
Інтеріоризація (від лат. interior – внутрішній) – формування стабільних
структурно-функціональних одиниць свідомості через засвоєння зовнішніх дій з
предметами та оволодіння зовнішніми знаковими засобами. Розширено
трактується як процес освоєння інформації, знань, ролей, ціннісних переваг тощо.
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спрямовану на практику, діяльну характеристику мислення. І якщо
у першому випадку йдеться про внутрішні механізми мислення, то
у другому – про людську діяльність, яка визначається певними
мотивами й потребами, реалізується за певних суспільних умов. У
зв’язку з цим у структурі мислення виокремлюються дві основні
складові: одна з них – це механізми мисленнєвого процесу (аналіз,
синтез, узагальнення, абстракція); друга – певні форми і способи
дії, які пов’язані з виконанням конкретних видів діяльності –
зокрема, політичної. Ці способи дії вироблених суспільством,
правил і норм передаються людині у вигляді знань, зокрема, про
суспільство, народ, державу, культуру, традиції тощо.
Найважливішою особливістю мислення як діяльності є його
суспільна зумовленість – формування за певних соціальних умов.
Соціальна зумовленість мислення полягає не лише в засвоєнні
певних правил, норм і навичок, але й у рефлексії до певних
суспільно-історичних умов. У зв’язку з цим постає питання про
структуру мислиннєвої діяльності, зокрема, про співвідношення
свідомого і несвідомого в ній, про закономірності й умови їхньої
сув’язі.
Розкриваючи проблему політичного мислення, його особливостей, механізмів та шляхів формування, важливим є визначення
цього психологічного процесу, його характеристик, форм, видів
тощо. За відсутності такого аналізу вкрай важко (неможливо)
окреслити можливі шляхи об’єктивації* відображення реальності,
ефективного впливу на мисленнєвий процес, корегування його
спрямованості, оціночних суджень, розвитку ціннісних орієнтацій,
установок, потреб і інтересів.
Мислення  складний і водночас цілісний психологічний
процес, який опосередковано впливає на поведінку людини,
зокрема, політичну поведінку. Цей процес має певні особливості.
В контексті дослідження сучасних суспільно-політичних процесів,
актуальності проблеми консолідації суспільства на демократичних
*

Об’єктивація (від лат. objectivus  предметний)  опредметнення,
перетворення на об’єкт  мисленнєвий процес, завдяки якому відчуття, що
виникло як суб’єктивний стан, перетворюється у сприйняття об’єкта.
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і гуманістичних засадах важливим є аналіз цих особливостей та їх
врахування в практиці державно-політичної діяльності.
Першою особливістю мислення є його опосередкованість.
Те, що не підлягає безпосередньому пізнанню, пізнається побічно,
опосередковано: одні властивості через інші, невідоме  через
відоме. Мислення завжди спирається на чуттєвий досвід 
відчуття, сприйняття, уявлення, а також на наявні теоретичні
знання. Мислення не лише найтіснішим чином пов’язано з
відчуттям і сприйняттям, але й формується на їх основі. Перехід
від відчуття до думки  складний процес виокремлення й
відокремлення предмета чи його ознак, встановлення істотного й
загального.
Другою особливістю мислення є його узагальненість.
Узагальнення як пізнання загального й істотного в об’єктах
дійсності стає можливим тому, що всі властивості цих об’єктів
пов’язані один з одним. Загальне існує і виявляється лише в
окремому, в конкретному. Передовсім, узагальнення використовує
наявні знання, досвід мислення. «Робота» узагальнення полягає
перш за все у розпізнаванні, «пригадуванні» відомих типів
вирішення завдань, правил тощо.
До особливостей мисленнєвої діяльності варто віднести й те,
що мислення людини протікає у формі суджень і умовиводів.
Судження  це форма мислення, що відображає об’єкти дійсності
в їх зв’язках і відносинах. Кожне судження є окремою думкою про
що-небудь. Послідовний і логічний зв’язок суджень, спрямований
на розуміння процесів і явищ, вирішення розумового завдання,
міркування, набуває практичного сенсу лише тоді, коли воно на
основі декількох суджень призводить до певного висновку 
умовиводу  індуктивного, дедуктивного чи за аналогією.
Узагальнення висловлюються мовою. Мовне визначення
стосується не лише окремого об’єкта, але й цілої групи схожих
об’єктів. Узагальненість також властива і образам (уявленням,
сприйняттям), символам. Але там вона завжди обмежена
наочністю. Слово ж дозволяє узагальнювати безмежно. Мова 
об’єктивна матеріальна форма мислення. Думка стає думкою і для
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себе і для інших тільки через слово  усне чи письмове. Завдяки
мові думки людей не втрачаються, а передаються у вигляді
системи знань з покоління в покоління.
Результати пізнавальної діяльності людей існують у формі
понять як абстракції реальних предметів, подій, процесів, як
результат мислення і початку нового мисленнєвого процесу, як
узагальнення інформації, умовиводів і досвіду.
До основних інструментів мислення варто віднести такі:
 аналіз  уявне розкладання цілого на частини або уявне
виокремлення з цілого його складових  сторін, дій, відносин. Для
мислення аналіз будь-якої проблеми – це передусім диференціація
відомого й невідомого і спрямування пізнавального процесу на
невідоме;
 синтез  зворотний аналізу процес думки  об’єднання
частин, властивостей, дій, відносин у цілісність;
 порівняння  встановлення подібності та відмінності
предметів і явищ. Порівняння ґрунтується на аналізі, може бути
одностороннім або багатобічним, неповним, поверховим або ж
глибоким.
 абстрагування  уявне відволікання від певних ознак
конкретного, від одиничного з метою його кращого пізнання;
 конкретизація  зворотний абстрагуванню і нерозривно
пов’язаний з ним процес повернення від загального і абстрактного
до конкретного й змістовного.
Розумова діяльність завжди спрямована на одержання певного
результату. Людина аналізує предмети, порівнює їх, абстрагує
окремі властивості з тим, щоб виявити загальне, розкрити
закономірності їх розвитку, оволодіти ними. Узагальнення, таким
чином, є виокремлення в предметах і явищах загального, яке
набуває форми поняття, закону, правила, норми тощо.
У повсякденності людина постійно здійснює розумову
діяльність  використовує знання, загальні уявлення, поняття,
узагальнені схеми, виявляє об’єктивне значення і суб’єктивний їх
сенс, шукає і знаходить вихід із проблемних ситуацій, вирішує ті
чи інші завдання. Мислення спрямоване головним чином на
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вирішення завдань, розв’язання суперечностей, проблем, які
постають перед людиною. Пошуки рішень іноді бувають досить
складними, тому розумова діяльність зазвичай  діяльність
активна, що вимагає зосередженої уваги, терпіння.
З’ясування сутності й напрямів сучасних суспільно-політичних процесів, визначення тенденцій і векторів розвитку, шляхів
подолання наявних суперечностей неможливе без адекватного
відображення у структурах політичного мислення понять, що
містять інтегруючі, консолідуючі мотиви. В контексті нашого
дослідження це, передусім, поняття «інтеграція» і «консолідація»,
які є ключовими з точки зору формування цінностей суспільного
єднання й національної консолідації.
Варто зауважити, що досить часто політики і науковці ці
поняття використовують як тотожні, хоча, на нашу думку, вони
такими не є. Більше того, їх відмінність, з методологічної точки
зору, є істотною. Під інтеграцією (від лат. integrum – ціле;
integratio – відновлення) розуміють об’єднання певних елементів
(частин) у ціле, взаємне зближення та взаємопроникнення, стан і
процес упорядкування, узгодження та об’єднання структур і
функцій цієї цілісної системи [18]. Соціальна ж інтеграція – це
наявність упорядкованих відносин між індивідами, групами,
організаціями, державами, процес становлення та підтримки
соціальних взаємодій і взаємин між суб’єктами, що поряд з
адаптацією є однією з функціональних умов існування і рівноваги
соціальної системи (за Т. Парсонсом).
Поняття «консолідація» (від лат. сon – разом, solido –
укріплюю) несе, передусім у соціальному сенсі, інше смислове і
сутнісне навантаження – зміцнення чого-небудь, згуртування
(окремих осіб, груп, організацій тощо) для посилення боротьби за
загальні цілі, досягнення спільної мети. Тобто, поняття консолідації є мотиваційно-смисловим, ширшим і, водночас, конкретнішим, оскільки містить мету об’єднавчих (інтеграційних)
процесів, що надає їм сенсу. «Виясненням мети» і «піднесенням
духу» означив консолідацію І. Франко, характеризуючи соціальнополітичну ситуацію в Україні на початку минулого століття [19].
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Проблема суспільної єдності та національної консолідації
важлива для будь-якої країни, із наявними регіональними,
ментальними, соціально-психологічними та соціокультурними
відмінностями. Процеси суспільної консолідації та суспільного
розмежування завжди супроводжували і супроводжуватимуть
державний та національний розвиток. Шляхи і рівень ефективності
розв’зання проблем, пов’язаних із цими процесами, є чи не
основною ознакою зрілості держави, а консолідованість – найвагомішим чинником зміцнення державного суверенітету, творення
політичної нації. Зрештою, рівень суспільної консолідації визначає
якість державності, конкурентоспроможність національної держави.
З одного боку, суспільна єдність є чутливою до будь-яких
внутрішньо- і зовнішньополітичних процесів, явищ і загроз,
динамічною системою, що «прагне» несуперечливої цілісності. З
другого, єдність/роз’єднаність – це постійно діючий чинник, який
визначає характер, якість і вектори суспільного розвитку, становить основу державотворення й є істотним фактором впливу на
практично всі сфери життєдіяльності.
На перший погляд видається, що соціальний суб’єкт конструює соціальний простір значно ширший, ніж сфера політики. У
реальності ж виявляється, що будь-який фрагмент соціального
простору є залежним від особливостей політичного простору, який
задається, зокрема, й його концептуальним апаратом. Аналіз
найважливіших характеристик суб’єктів політичної проектної
діяльності як раз і дозволяє виявляти специфіку політичного
мислення, яке проявляється, з одного боку, в конкретних формах
практики, а з іншого – в його комунікативних особливостях.
Шляхом створення концептуального апарату політичного
мислення значною мірою конструюється політична реальність –
спочатку через уведення, а потім – легітимацію на рівні узагальнень політичних явищ певної системи понять, за допомогою яких
оцінюються соціально-політичні процеси, соціальна реальність,
формується уявлення про майбутнє.
Цю тезу можна проілюструвати прикладом одного з найбільш
яскравих політичних проектів кінця минулого століття, який дістав
назву «перебудови». Його реалізація супроводжувалася, зокрема,
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відмовою від таких панівних того часу суспільних понять, як
«моральний кодекс будівника комунізму», «розвинений соціалізм», «особлива фаза комуністичної формації», «соціалістична
законність», «соціалістична праця», «будівник комунізму» тощо,
якими «окреслювався» соціально-політичний світ «доперебудовчого» періоду. Центральне місце на політичній авансцені в період
виходу з епохи «застою» починають займати такі поняття, як
«перебудова», «нове політичне мислення», «соціалізм з людським
обличчям», «демократизація», «гласність», «відкритість», «прискорення», «госпрозрахунок» та інші, що відповідали новим
уявленням про шляхи розвитку держави, характеризували
новий/бажаний соціально-політичний простір. Крім уже названих
понять, у суспільно-політичний лексикон упроваджувалися, зокрема,
такі як, «консенсус», «плюралізм», «толерантність», «людський
фактор», «свобода слова» та інші, що мали стати характерними
ознаками нової політичної реальності. У ці поняття закладалося
інше бачення соціуму, його політичного контенту. Явища та
процеси, що відтворюються змістом цих понять, пропонувалися
суспільству у формі цінностей, інтеріоризувалися масовою
свідомістю, формували нову ціннісну систему, нове бачення світу,
зрештою – «проектували» майбутнє.
Крім того, на рівні соціуму за допомогою нового понятійного
ряду створювалися, закріплювалися (і розмежовувалися) відповідні політичні, соціальні, професійні групи. Концептуальний
апарат нав’язував масовій свідомості певні оцінки й бачення
реальності, але його стійкість, у цьому випадку на рівні політичної
легітимації, визначалася не лише економічними, соціальними,
суспільно-політичними, культурними, національними факторами,
але й мотиваційно-смисловими особливостями масової свідомості,
рівнем політичної культури й ступенем адекватності відображення
свідомістю об’єктивної дійсності.
Свого часу І. Сеченов афористично висловився: «думка
людини є зустріч з дійсністю». А соціальна дійсність «перебудовчого» періоду виявилася далекою від проектного мисленнєвого
ідеалу – розірваною, розімкнутою, сповненою суперечностей і
алогічностей.
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У контексті нашого дослідження, наведений приклад
«реакції» політичного мислення на зовнішні впливи є не лише
ілюстрацією дії механізмів мисленнєвої діяльності, але й –
застереженням від спрощеного ставлення до сучасного перебігу
соціально-політичних процесів, реалізації євроінтеграційного
політичного проекту. Тобто, будь-які ідеологічні конструкції,
стратегічні цілі, реформаторські заходи, політичні проекти і
рішення мають не лише знаходити понятійно-категоріальне
визначення, але й змінювати реальність – як основу політичного
мислення – першого й необхідного кроку їх (рішень) легітимації.
Стійкість соціально-політичних понять (за межами повсякденності) виявляється залежною не лише від соціальноісторичного, соціально-політичного контекстів, але, зокрема, і від
того, наскільки адекватно для певної соціальної групи в цих
поняттях містяться і «схоплюються» суттєві особливості представлених у ньому предметів, властивостей, відносин. У той же час
прагнення до легітимації відповідних соціально-політичний
понять і категорій не завжди виявляється продуктивним.
Успішність цієї легітимації, з нашого погляду, пов’язана з
особливостями політичного мислення, яке, зокрема, здатне (або,
навпаки, – не здатне) «схопити» основні тенденції політичного
розвитку, розвитку соціуму, інтеріоризувати їх, «внести» до
власної системи цінностей і орієнтацій. Політичне мислення,
передусім, формується реальністю – політичною, соціальною,
економічною тощо. Водночас, політичне мислення, як носій
ідеального образу майбутнього, легітимізує/делегітимізує ті чи
інші політичні рішення, дії, реформаторські зусилля, що спрямовані на зміну реальності.
Тобто, мислення, як процес і результат, виявляється у
конкретних соціальних діях (бездіяльності), поведінці політичних
суб’єктів, прийняття політичних рішень, їх реалізації через
створення ідеологій і доктрин, продукуванні політичних міфів,
формуванні та зміні політичних інститутів, упливу на політичні
процеси тощо. У цьому сенсі політична поведінка як сукупність
різноманітних реакцій людини на політичну дійсність є
результатом складного процесу політичного мислення  аналізу й
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синтезу, порівняння, абстрагування, конкретизації, узагальнення,
класифікації. Людина будує моделі різних аспектів дійсності,
починаючи з образу самого себе, інших людей, соціальних систем
і закінчуючи моделями світу. Ці моделі не є «зліпком» фізичної
реальності, а лише її відображенням під впливом знань, життєвого
досвіду, культури, особистісних мотивів і смислів, індивідуальних
особливостей світосприйняття – своєрідною його «картиною».
Картина світу людини визначає її поведінку, опосередковано –
політичну поведінку людських спільнот, адже функціонування
політичних, соціальних, економічних та інших інститутів
забезпечується свідомою, цілеспрямованою діяльністю. Надто
важливий вплив на формування змістових структур свідомості
мають зовнішні фактори, передусім – суспільно-історичні умови,
морально-етичні норми, національно-культурні традиції, звички
тощо, в межах і під впливом яких реалізується діяльність.
Наприклад, за умов соціалістичного суспільства радянського
ґатунку необхідною була особлива форма «кентаврійської свідомості» (за влучним визначенням М. Мамардашвілі), «подвійної
моралі», де норми поведінки громадян визначалися не їх конституційними правами, а певними негласними, але обов’язковими для
виконання усіма правилами та ритуалами, що набували статусу
поведінкових норм.
Національну психологію й картину світу населення тих чи тих
держав, регіонів визначає значна кількість аспектів буття –
географічне й геополітичне положення, рівень економічного й
наукового розвитку, демографічні й інші соціальні показники, але
головним є вплив історії й культури. Лише протягом минулого
століття на території України вирували дві світові війни, українці
пережили Голодомор, кількаразові кардинальні зміни ідеології,
економічної, соціальної політики. Як наслідок, різні соціальні,
вікові, етнічні, релігійні й регіональні прошарки населення увібрали в себе суперечливі установки, цінності й моделі поведінки
різних історичних епох – від монархічної, тоталітарної й
авторитарної до «фасадно-демократичної» з ліберальними ідеями
ринкової економіки.
Пізнаючи світ, людина виявляє стійкі, закономірні зв’язки між
предметами й явищами. Здобута інформація дозволяє уявляти не
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лише зовнішній, але й внутрішній бік предмета чи явища,
передбачати (припускати) їх зміну в часі й просторі. В процесі
історичного розвитку розумові акти людини стали підкорятися
системі певних логічних правил. Чимало з них набули аксіоматичного характеру. Сформувалися стійкі форми об’єктивізації
результатів розумової діяльності: поняття, судження, умовиводи
(як логічні дії, за допомогою яких з одного або частіше кількох
суджень виводиться нове).
Значна частина населення й донині демонструє синкретичність і фрагментарність мислення, в якому одночасно присутнє
прагнення ринкової економіки та виборності влади й бажання
«сильної руки» та державного регулювання цін, де парламентські
й урядові рішення мало пов’язуються із рівнем життя, або – сплата
податків із соціальними виплатами та гарантіями.
В умовах колосальної неоднорідності суспільства і його
крайньої диференціації не тільки за економічним статусом, але й
за світоглядними, політичними, ціннісними установками (що, з
одного боку, загрожує соціальним вибухом, але, з іншого –
завдяки своїй різноманітності – уможливлює динамічні й позитивні зміни) надзвичайно важливими стають проблеми суспільної
консолідації, толерантності, досягнення консенсусу та довіри між
окремими соціальними, національними і релігійними групами,
проблеми довіри суспільства до владних, економічних і правових
інститутів.
Складність дослідження політичного мислення зумовлена
необхідністю його аналізу як цілісності  у поєднанні її процесуальних і результативних аспектів. У цій цілісності тісно
взаємопов’язаними і взаємозумовленими є відображення реальності, її сприйняття, оцінка й узагальнення подій, явищ і процесів,
визначення загального й окремого, закономірного й випадкового,
формально-нормативного й індивідуально-ціннісного, прагматичного й ірраціонального, доцільного й емоційного тощо.
Мислення  це завжди процес не тільки розумовий,
пізнавальний, але й емоційно-вольовий, процес, який завжди дає
людині нове розуміння, нові знання. А зрозуміти що-небудь 
значить включити нові знання у власну систему цінностей,
значень і смислів.
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Як справедливо зазначає дослідниця політичного мислення
Т. Траверсе, «зміст політичного мислення визначається не стільки
логічними механізмами, скільки установками, цінностями і
цілями» [20, с. 366]. Не випадково до проблем цінностей і смислів
найчастіше звертаються саме в епохи кардинальних змін. Адже
система цінностей не лише характеризує стан суспільства – вона,
багато в чому, визначає вектори його розвитку.
Коли мовиться про ціннісні пріоритети – йдеться про перевагу
одних цінностей над іншими. Ціннісні пріоритети – соціально
обумовлені, мають характер потреб і спираються на досвід і оцінку
навколишнього соціокультурного світу із його явищами і процесами. Ця сукупність оцінок і є підставою для виокремлення
пріоритетних цінностей. Одні цінності людина вважає найбільш
важливими для себе і соціуму, інші – менш важливими. Є й такі
явища й процеси, якими людина у «вибудові» власних ціннісних
пріоритетів готова знехтувати, – або ж із причини відсутності
достатньої інформації, неусвідомлення причинно-наслідкових
зв’язків тих чи інших явищ (процесів), їх значимості для власного
життя, або ж – через неможливість впливати на них [21]. Тобто,
ціннісні пріоритети формуються під впливом низки факторів і є
динамічним, «гнучким» утворенням, що є не лише результатом
мисленнєвої діяльності, але й регулює поведінку, спрямовує її на
досягнення певної мети, унормовує засоби її досягнення. У цьому
сенсі – ціннісні пріоритети є необхідною і важливою складовою
процесу конструювання майбутнього, як особистісних життєвих
планів, так і напрямів суспільного розвитку.
Сукупність цінностей окремої людини утворюють її
особистісну ціннісну систему, сукупність цінностей населення
країни – ціннісну систему суспільства. Безумовно, вона не є
однорідною, очевидно, що ціннісні пріоритети здорових і хворих
або ж заможних і малозабезпечених людей відрізнятимуться, але
група домінантних цінностей визначає загальний зміст і спрямованість розвитку цієї системи, зрештою – суспільні пріоритети. Ця
ціннісно-орієнтаційна домінанта, з одного боку – сув’язна зі
суспільно-політичними змінами й опосередковується ними, з
іншого – опосередковує їх.
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Зовнішня військова загроза, внутрішньополітичні протистояння, стрімкі світоглядні зміни, що відбуваються у масовій
свідомості, визначають нову соціально-політичну реальність. За
цих умов цінності наповнюються новим змістом, відбуваються
кардинальні зрушення у системі ціннісних орієнтацій.
У їх структурі «безпека» залишається домінуючою потребою,
але особистісні потреби й інтереси поступаються потребам
колективної безпеки, усвідомленню держави, її єдності й стійкості
як першорядних цінностей. Саме вони виходять на перший план і
визначають підлеглість цінностей особистісного характеру.
Зазначену динаміку змін підтверджують і результати низки соціологічних опитувань. У табл. 1. наведені дані моніторингових
досліджень, що проводилися Інститутом соціології НАН України
протягом 2012–2017 рр.
Аналіз результатів відповідей на запитання «Як Ви вважаєте,
чого люди бояться зараз найбільше?» засвідчив суттєві зміни, що
відбулися у переліку фобій громадян України напередодні подій
2013–2014 рр., після них (опитування проводилося у липні–серпні
2014 року), а також динаміку змін протягом останніх трьох років.
Зазначимо, що небезпека нападу на країну зовнішнього ворога
у 2014 р. об’єднала близько 60% опитаних (у 2017 р. цей показник
знизився до 38,3%), 45,9% непокоїла загроза розпаду України як
держави (показник 2017 р. – 27,9%), 34% побоювалися виникнення
міжнаціональних конфліктів (у 2017 р. таку небезпеку відзначили
17,4% опитаних). Кожен третій опитаний (32,8%) побоювався
масових вуличних заворушень (кількість тих, хто вказав на
можливість такої небезпеки у 2017 р., скоротилася до 21,8%).
Водночас, порівняно з «дореволюційним» 2013-м, у 2014 році
значно меншими були страхи перед зростанням цін (з 80% до
63%), невиплатою заробітних плат (із 75% до 60%), загрози
безробіття (з 78% до 60,8%), зростанням злочинності. На тлі
прямої військової загрози, щоденних повідомлень про загиблих
під час бойових дій вдвічі зменшився страх перед зараженням
небезпечними для життя інфекціями, такими як туберкульоз і
СНІД (табл. 1).
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Таблиця 1.
Як Ви вважаєте, чого люди бояться зараз найбільше?*
Варіанти відповідей**
Зростання цін
Зараження загрозливими
для життя інфекціями
(туберкульоз, СНІД тощо)
Невиплати зарплат, пенсій
тощо
Наслідків катастрофи на
ЧАЕС
По-справжньому нічого не
бояться
Холоду в квартирі
Встановлення диктатури в
країні
Безробіття
Зростання злочинності
Нападу зовнішнього ворога
на Україну
Розпаду України як
держави
Міжнаціональних
конфліктів
Масових вуличних
безпорядків
Міжрелігійних конфліктів
Інше
Зупинки підприємств
Повернення до старих
порядків часів застою
Голоду
Напливу біженців і
переселенців

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Різниця
%
%
%
%
%
%
%
80,6 80 63,0 75,4 81,0 77,1 +14,1
34,5 37 17,4 19,6 23,7 23,2 + 5,8
65,8

75

60,8 68,5 61,0 62,7

+ 1,9

16,7

19

9,2

12,2 11,9 10,6

+ 1,4

2,7

5

1,8

0,9

3,2

+ 1,4

23,7
14,3

18
18

23,7 25,6 29,4 25,0
16,8 17,4 20,3 17,7

+ 1,3
+ 0,9

79,4
45,5
6,8

78
49
10

60,2 70,3 72,6 60,6
42,5 41,3 51,3 42,8
59,6 51,8 42,7 38,3

+ 0,4
+ 0,3
– 21,3

11,8

14

45,9 29,3 32,5 27,9

– 18,0

10,7

14

35,0 20,1 24,9 17,4

– 17,6

16,6

19

32,8 26,2 28,1 21,8

– 11,0

5,6
1,6
35,7
7,7

9
2
36
8

12,3 7,8 11,2 8,2
5,1 3,7 3,6 1,9
36,0 38,7 37,8 33,5
12,0 13,1 10,9 11,1

– 4,1
– 3,2
– 2,5
– 0,9

37,3
9,8

30
7

33,4 39,0 38,8 32,6
13,9 15,1 20,4 13,2

– 0,8
– 0,7

* Складено за [22; 23].
** Здійснено ранжування за показниками
посилення/послаблення фактора.
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Тобто, протягом досить нетривалого часу під впливом
соціально-політичних процесів змінився характер і природа фобій.
Переважно індивідуальний і біологічний їх характер (за, можливо,
дещо спрощеною класифікацією Ю. Щербатих [24]) змінився на
(переважно) колективний і соціальний (суспільний).
Страх, як внутрішній стан, що зумовлений загрозою реального або передбачуваного лиха, є природною базовою і водночас –
мобілізаційною емоцією. Прагнення уникнення загроз відповідним
чином мотивує поведінку і, в соціальному сенсі, є консолідуючим
началом. Цей феномен був відображений С. Гантінґтоном [25] і
неодноразово протягом останнього часу знаходив своє подієве
втілення, зокрема, у трагедії 11 вересня 2001 року, коли криза
національної ідентичності була подолана трагічними обставинами,
які «повернули» США її ідентичність.
Разом з тим, як засвідчили наведені результати соціологічних
опитувань, особливістю впливу зовнішньої загрози на рівень
національної єдності є й мінливість спрямованості дії цього
фактора. Допоки країні загрожує небезпека, національна ідентичність – вагомий і чітко зорієнтований фактор суспільної
консолідації. Подолання зовнішньої загрози (її гострої фази),
усвідомлення значимості суспільно-громадських організацій і
рухів у досягненні перемоги, з одного боку, неминуче посилить
національну консолідованість, з іншого – спрямує її на подолання
загроз внутрішніх.
Зміни в ціннісних пріоритетах неодмінно актуалізують проблеми, що у часи складних випробувань «відійшли» на другий план –
зростання цін, невиплата заробітних плат, безробіття, соціальне
забезпечення, охорона здоров’я тощо. Після випробувань, пов’язаних із трагічними подіями Майдану, анексії частини території
країни, втрат під час військових дій, ключовим критерієм оцінки
якості державного менеджменту буде поняття «справедливості».
Очевидно, що розмежувати політичні й інші форми свідомості
практично неможливо. Політичне мислення – складова свідомих і
несвідомих частин картини світу суб’єкта, його системи цінностей,
політичних установок, настроїв, стереотипів, іміджів та інших
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компонентів політичного досвіду. Політика і політична діяльність
ніколи не ґрунтувалися виключно на засадах раціональності. У
реальній (і не лише в політичній) дійсності раціональне й
ірраціональне в «чистому» вигляді трапляються вкрай рідко. Як
правило, вони існують поряд, поєднуються, взаємодоповнюються.
Інша справа, що в тому чи іншому суспільно-політичному явищі,
процесі, в тій чи іншій соціальній дії може переважати або
раціональна, або ж – ірраціональна складова. У площині реального
громадсько-політичного життя провести «вододіл» між раціональним й ірраціональним практично неможливо.
У політичному житті, як і в усьому, є і впорядкованість, і
хаотичність. Є сфери, які пізнаються раціонально, є й такі, які
пізнаються інтуїтивно. Розділити, виокремити їх неможливо. Це –
цілісність взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів. Таким
чином, коли руйнується раціональність, відроджується міф.
Політична теорія і практика мають враховувати всі сторони
життєдіяльності, всі аспекти буття. Саме вона – політична
практика – свідчить про те, що вплив міфу на політичне мислення
й масову свідомість посилюється. Поготів – міфотворення стало
невід’ємною частиною практично всіх внутрішньо- і зовнішньополітичних процесів, складовою державного управління, зрештою –
політичної культури та ідеології.
Нині Україні доводиться одночасно вирішувати комплекс
завдань минулого, сьогодення і майбутнього. Очевидно, що без
спрямованого на суспільну консолідацію позитивно конотованого
національного міфу вкрай важко реалізувати державницький
потенціал. У період соціокультурної кризи на тлі посилення суспільної аномії, наростання відчуття невпевненості в майбутньому,
залежності від зовнішніх обставин активізуються архаїчні нашарування масової свідомості, що сприяє міфологізації суспільнополітичної сфери суспільства. За цих умов раціональне й ірраціональне, суб’єктивне й об’єктивне поєднуються в конкретночуттєвому мисленнєвому образі, причинно-наслідкові зв’язки
ігноруються, дійсність символізується, посилюється емоційне її
сприйняття [26].
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Не без «допомоги» політиків і політичних технологів –
найактивніших міфотворців – масовою свідомістю міф сприймається переважно як негативне явище: часто використовується як
синонім «неправди», «обману», «недостовірності», «омани»,
«фальші» тощо. Насправді ж міф, зокрема (а можливо, й
передусім) політичний, виконує вкрай важливу функцію забезпечення цілісності світогляду, досягнення світоглядного консенсусу різних соціальних груп, а в кризових умовах, в умовах
ціннісної невизначеності – стає своєрідним захисним механізмом
соціуму. Навіть карбуючи міф наведеними вище синонімами, їх
автори (почасти несвідомо) використовують для аргументації інші
міфи. Очевидно, тому, що жодна злагоджена побудова
світосприйняття неможлива без них.
Аналізуючи вплив міфотворчості на процес консолідації,
політичне мислення, свідомість і буття, варто застерегтися від
його трактування виключно у негативному контексті. Міфологічні
конструкції – цілісні й універсальні. Універсальність такої
конструкції полягає ще й у її специфічній спрямованості. З одного
боку, міф націлений на усунення суперечностей чинного порядку,
його легітимації, а з іншого – є підґрунтям оновлення, нищення
чинного і розбудови нового соціального і політичного устрою,
нових норм і зразків поведінки.
Політичний міф стає своєрідним засобом конструювання
політичної реальності, побудови відповідної ціннісної системи.
Адже одна з ключових функцій міфу полягає в тому, що він (міф)
для розв’язання будь-якої проблеми завжди «пропонує» несуперечливу конструкцію, полегшує сприйняття закладених сенсів.
Серед новітніх політичних міфів – і міф «громадянського
суспільства». Завдяки, передусім, засобам масової інформації та
чималої уваги до виявів високих прикладів громадської активності, висвітлення «несуперечливості» цього конструкту
громадянське суспільство набуває ознак несуперечливості й
досконалості.
Міфологічна модель світу – це не лише цілісність,
неподільність, нерозривність уявлень і пояснень світу, що
будується на тотожності макро- і мікрокосмосу, природи і людини.
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Це ще й синтез минулого, пояснення сьогодення та уявлень про
майбутнє, поєднання буття кількох поколінь через створену
соціумом систему цінностей, понять, традицій, культури. Міф був
і, багато в чому, залишається основою смислотворення, життєвим
дороговказом. Характерною особливістю міфу була і залишається
здатність до створення ідеальної, несуперечливої і завершеної
моделі світу, системи знань про навколишнє середовище і про
місце людини в ньому як невідокремлюваної єдності. У цьому
сенсі міф – конкретність і реальність, дійсність і майбуття.
Привабливість тієї чи іншої ідеї, ступінь її сприйняття
суспільством безпосередньо залежить від рівня її міфологічності.
Саме тому будь-яке суспільно-політичне явище чи політичний
процес неможливо аналізувати, виходячи лише з їх змісту, адже
вони є своєрідним результатом соціокультурної міфотворчості.
Крім того, міф – це специфічна форма створення і поширення
інформації, і використання його можливостей для формування
«образу» майбутнього має неабиякий позитивний ефект суспільної
консолідації, розбудови громадянського суспільства як форми
ефективного суспільного розвитку. Міф поєднує раціональне й
ірраціональне знання, він є не лише характерною рисою історичної
пам’яті народу, але й підставою сучасних оцінок політичного і
соціального світу. Поєднання раціонального та ірраціонального
знання у міфі, опертя його на суспільну психологію з усіма її
вадами і сильними сторонами робить міф стійким і гнучким,
особливо коли він набуває орієнтаційних ознак.
Використання вже існуючих (наприклад, «європейського») і
сприйнятих суспільством нових міфів потребує їх посилення
раціональними, практичними складовими. У такому разі міф стає
ефективним засобом досягнення мети. При цьому він виконує
важливу соціальну функцію – створює колективну ідентичність
членів суспільства. Завдяки цьому соціум як спільнота набуває
своєї безперервності (тотожності, гомогенності).
У сприйнятті й прийнятті соціально-політичного міфу як
підстави суспільних/політичних/соціальних рішень і дій превалює
фактор віри у тому сенсі, що для повної та адекватної реалізації
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програми необхідно вірити в її успішність. Віра в реалізацію,
доцільність, правильність реформ, наміченого курсу супроводжувала всі великі (як у позитивному, так й у негативному сенсі)
перетворення.
Суспільству об’єктивно потрібні орієнтири у вигляді міфів,
які б визначали подальший складний перебіг подій, консолідували
суспільство, створювали відчуття впевненості й частково знімали
соціальну напругу. Державотворчі процеси і їх спрямованість
багато в чому залежатимуть від наявності позитивного державницького політичного міфу, побудованого на об’єднавчих ідеях,
стійких взаємних очікуваннях, ефективному політичному управлінні.
Серцевиною формування політичного мислення виступає
культурно-освітнє середовище, зокрема, рівень політичної культури, рівень політичних знань носіїв владних повноважень, і,
передусім, рівень політичної освіти (залежний, зокрема, й від
системи класичної освіти).
Реалізацію державної політики у цій сфері покликане здійснювати Міністерство освіти і науки України. На законодавчому
рівні метою освіти визначено «всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів,
інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування
цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на
користь іншим людям і суспільству», особистості, готової «до
свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,
трудової діяльності та громадянської активності» [27]. Крім того,
стаття 5 Закону («Державна політика у сфері освіти») містить
положення про те, що «держава створює умови для здобуття
громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як
члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського
(вільного, демократичного) суспільства, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина» [27].
Основні положення нового Закону України «Про освіту»
ґрунтуються на досягненні цієї мети «шляхом формування
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ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині
для успішної життєдіяльності». Серед цих конпетентностей
виокремлено «громадянські та соціальні компетентності, пов’язані
з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини,
добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних
прав і можливостей» [27].
Варто зазначити – аналіз тексту нового Закону України «Про
освіту» свідчить про те, що завдання «з виховання і соціалізації
особистості», з формування «громадянських та соціальних
компетентностей» покладається виключно на загальну середню
освіту, оскільки статті, присвячені вищій освіті, освіті дорослих
(зокрема, післядипломній освіті), – відповідно, стаття 17 і стаття
18 – завдань з формування таких конпетентностей не містять
(очевидно, за винятком тих випадків, коли розвиток громадських і
соціальних компетентностей збігається із професійними, «необхідними для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі
знань»). Тобто, Законом унормовано положення про те, що
протягом навчання у середній школі учні мають здобути достатній
обсяг знань про державу, її історію, про суспільство, про право і
його принципи, про ідеї й історію демократії й суспільнополітичні процеси тощо.
Слід зауважити, що нині частина учнів завершує навчання
після здобуття базової середньої освіти (набувши протягом 9 років
знання про державу і право в обсязі трохи більшому 120 годин), а
частина 11-класників, які досягли 18-річного віку, отримують
виборчі права (а із уведенням в дію положення нового Закону
України «Про освіту» стосовно 12-річного терміну навчання
такими правами будуть користуватися учні загальноосвітніх шкіл).
Очевидно, перед освітянами й науковцями, передусім –
суспільствознавцями, постають досить складні й масштабні
завдання. Адже, як засвідчив здійснений нами аналіз чинних
навчальних програм (1–11 класів) і змісту сучасних підручників,
вивченню зазначеного кола проблем допоки що приділяється
вкрай мало уваги (див. табл. 2. – Розрахунки автора).
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Обсяг тексту
в підручнику
(сторінок)

Предмет,
розділ, тема

Клас

Обсяг (год.)

Таблиця 2.
Результати аналізу навчальних програм і змісту підручників
для учнів 1–11 класів загальноосвітніх шкіл

0,1
Я і Україна
«Твоя країна – Україна»
1
2
Я і Україна
«Про права дитини»
«Самий головний закон»
«Символи держави»
3
Я і Україна
«Маленька Україна чи велика?»
1
«Великий дім – держава, лад у ньому – закон»
1
«Славетні Українці»
1
4
Я у світі
Частина розділу «Людина в суспільстві»
7
Загалом, протягом 4 років здобуття початкової
11,1
загальної освіти
5
Історія України
«У сучасній Україні, або Україна незалежна»
1
6
Всесвітня історія і історія України
Частина розділу «Життя людей на території
України за первісних часів»
3
7
Історія України
«Становлення української держави в період з Х
36
по ХІІІ ст.»
8
Історія України
«Становлення української держави в період з 36
XVI по XVIII століття»
36
9
Правознавство

37,2

Загалом, протягом 9 років здобуття базової загальної
123,1
середньої освіти

710,2

1

10

Правознавство

36

0,7
1
2
1
1
2,5
4
25

5
14
192
256
206

414
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Правознавство
Людина і світ
Розділи:
«Права, свободи та відповідальність»
«Громадянське суспільство»
«Політичні інститути і процеси»
«Демократія»
«Засоби масової інформації»
«Нація»
«Полікультурність»
«Україна і світ»
Загалом, протягом 11 років здобуття загальної
середньої освіти

36
8
5
7
7
4
4
4
7
241,1

175
389

114

1627,2

Очевидно, що школа – не єдиний чинник соціалізації
особистості, її становлення й розвитку, формування особистісних
якостей, потреби й навичок суспільно-політичної активності.
Разом з тим, школа – сутнісно перший і вкрай дієвий державний
інститут виховання, соціалізації, навчання й научіння (як процесу
й результату надбання індивідуального досвіду) молодого
громадянина, формування основ його політичного мислення.
Наразі ж, актуальну інформацію про політичні й суспільні
події, ціннісні підстави й уявлення про певні моделі поведінки
громадяни отримують переважно із засобів масової інформації.
Результати опитування (2017 р.) Research & Branding Group [28]
свідчать про те, що найбільш популярними серед українців ЗМІ є
телебачення (58%). На другому місці за популярністю – Інтернет
(30%). При цьому, поки що телебачення приблизно вдвічі
обходить Інтернет за частотою згадування як використовуваного
джерела для отримання інформації. Решта ЗМІ «безнадійно
відстають від лідерів з цього показника» (радіо і друковані ЗМІ –
по 2%). Респонденти стверджують, що в основному інформацію
про політичні події вони отримують із загальнонаціональних
каналів телебачення (86%), через Інтернет, зокрема, за
посередництва соціальних мереж, а також – у спілкуванні з
родичами та знайомими (див. табл. 3).
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Таблиця 3.
Джерела отримання політичної інформації
та довіра до них українських громадян*
Джерело політичної інформації
Загальнонаціональні канали ТБ
Українські Інтернет-ЗМІ
Родичі й знайомі
Соціальні мережі
Чутки
Місцеве ТБ
Місцеві друковані ЗМІ
Колеги на роботі
Місцеве радіо
Загальнонаціональні друковані ЗМІ
Інше
Нікому не довіряю

Отримання
політичної
інформації, %
86
34
33
19
19
19
14
13
9
9
28
–

Довіра до
джерела
інформації, %
42
19
12
9
3
6
4
3
3
3
7
31

* Складено за [28].
Водночас, варто враховувати, що мислення є своєрідною
формою когнітивної рівноваги, внутрішнього структурування
знаннєвих, емоційно-вольових, мотиваційно-смислових складових.
У свою чергу, когнітивне структурування виявляється не лише в
умінні оперувати поняттями, питаннями, висновками, але й
формувати уявні моделі реальності, в рамках якої «працює» як
теоретичне, так і практичне мислення. Тобто, маємо усвідомлювати, що політична інформація, або ж та, яка впливає на
формування політичного мислення, надходить не лише з програм
суспільно-політичного змісту. Вона міститься й у інших форматах
телевізійних програм і таким чином – опосередковано – впливає на
ціннісні установки й уявлення глядачів, формує (корегує) їх моделі
поведінки. Обґрунтованою видається думка про те, що «функції
контенту – інформувати, розважати, формувати сенси, цінності,
передавати норми, встановлювати соціальні стандарти» [29].
Для визначення тенденцій, що домінують на телеекранах, ми
здійснили моніторинг (протягом лютого–квітня 2017 р., щоденний – з
10 до 22 год.) обсягу й змісту телевізійного ефіру низки загально-
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національних каналів телебачення. Аналіз результатів телевізійного контенту (див. табл. 4. – Розрахунки автора) свідчить про
наявність суттєвих переваг певних форматів і жанрів. Зазначимо, що
жоден телеканал не розмістив, у межах вечірнього прайм-тайму,
нечисленні нині, але досить популярні суспільно-політичні шоу,
концепцією яких передбачено використання «прямого» ефіру.
Таблиця 4.

Програми новин
Спортивні програми
Культурологічні
програми
Документальне кіно
Художні фільми
Дитячі програми
Освітні програми
Суспільно-політичні
програми
Інформаційнополітичні програми
Музичні програми

Жанр /зміст

UAПерший
Новини дня, тижня
Спортивні передачі, новини спорту
Програми про культуру,
новини культури
Документальні фільми переважно
вітчизняного виробництва
Художні фільми переважно
вітчизняного виробництва
Програми для дітей, мультфільми
Пізнавальні програми, новини освіти
і науки
Аналітичні програми

Інформація про діяльність органів
влади, огляди друкованих ЗМІ тощо
Музичні програми за участі
вітчизняних виконавців
Розважальні програми Інформаційно-розважальні програми
«Інтер»
Програми новин
Новини дня, тижня

Середня
тривалість %

Форма

Середня тривалість (хв.
на тиждень)

Результати аналізу телевізійного контенту
загальнонаціональних каналів ТБ
(лютий–квітень 2017 р.)

545
410
465

10,82
8,14
9,23

670

13,30

435

8,63

170
165

3,37
3,27

840

16,67

920

18,25

225

4,46

195

3,86

730

14,49
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Серіали, художні
Переважно фільми виробництва
фільми
СРСР
Програми й докуКримінальні історії (ретроспективні
ментальні стрічки
й сучасні)
Розважальні програми
Інформаційно-розважальні шоу
Біографічні, світське
Програми, присвячені біографії,
життя
творчості й способу життя відомих
артистів кіно й театру
Суспільно-політичні
Щотижнева програма
шоу
«Чорне дзеркало»
«1+1»
Програми новин
Новини дня, тижня
Серіали, художні
Вітчизняні та зарубіжні серіали,
фільми
фільми виробництва СРСР
Розважальні програми
Розважальні шоу
Суспільно-політичні Інформаційно-політичні та програми
програми
журналістських розслідувань
Мультфільми
Дитячі фільми переважно
зарубіжного виробництва
Суспільно-політичні
Щотижнева програма
шоу
«Право на владу»
«Україна»
Програми новин
Новини дня, тижня
Серіали, художні
Серіали спільного українськофільми
російського виробництва
Розважальні програми
Розважальні шоу
СТБ
Програми новин
Новини дня, тижня
Серіали, художні
Серіали спільного українськофільми
російського виробництва, фільми
виробництва СРСР
Розважальні програми
Розважальні шоу
ICTV
Програми новин
Новини дня, тижня
Серіали, художні
Серіали українського та зарубіжного
фільми
виробництва
Суспільно-політичні Інформаційно-політичні та програми
програми
журналістських розслідувань
Суспільно-політичні
Щотижнева програма
шоу
«Свобода слова»
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після 22:00
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18,15
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63,20
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19,34
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300

3,58
5,96

4290

85,12

575
3400

11,41
67,46

1065

21,13

після 22:00

Розділ ІІІ

179

Отримані результати свідчать, що загалом в ефірі
загальнонаціональних телевізійних каналів України домінуючими
є формати телевізійного серіалу (понад 35% загального ефірного
часу) та розважальних програм (29%). Побіжний аналіз змісту
телесеріалів вказує на перевагу фільмів кримінального жанру,
фільмів жахів, стрічок з містичними сюжетами. Більшість
мелодраматичних серіалів побудована в межах досить простих
сюжетних ліній на кшталт «із Івана в пана» або «сучасної
Попелюшки», коли нічим непримітна дівчина за «щасливим»
збігом обставин стає знаменитою, багатою й коханою; або ж
багатими й успішними стають головні герої серіалу внаслідок
«успішного» злочину – пограбування банку, афери, корупції або ж –
вбивства. Низка телепродукції ґрунтується на легітимації в
суспільній свідомості протиправних дій поліцейських, демонстрації порушення ними прав людини задля «торжества справедливості» тощо.
Ціла низка розважальних програм також використовує вже
сформоване у певної частини глядачів прагнення «щасливого
випадку», коли «шанс» стати успішним і знаменитим (наприклад,
співаком) не пов’язується із рівнем професійної підготовки і
наполегливою працею. Очевидно, що такі, й значна кількість
аналогічних програм ТБ опосередковано (й наполегливо) формує
соціальні стандарти й поведінкові моделі, впливає на мисленнєву
діяльність [див.: 30].
На завершення, виокремимо ще кілька аспектів, усвідомлення
й урахування яких у діяльності з формування політичного
мислення вбачаються досить важливими:
 Одна й та сама проблема (мисленнєве завдання) буде порізному сприйматися людиною з розвиненим теоретичним
мисленням, широким колом понять і узагальнень і тією людиною,
у якої ці поняття й узагальнення відсутні. Таким чином
відбувається вибірковість внутрішнього стосовно зовнішнього:
одні й ті самі зовнішні впливи для одного будуть умовами
мисленнєвої діяльності, для іншого  ні.
 Будь-який зовнішній вплив унаслідок мислення, аналізу,
синтезу, узагальнення набуває оціночного судження, змінюючи
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тим самим внутрішні умови його (цього «зовнішнього»)
сприйняття. Таким чином, під впливом внутрішніх умов стає
іншим і зовнішній влив. Тобто, очікуваний результат зовнішнього
впливу може бути й протилежним, якщо у ньому (цьому
зовнішньому) закладено аналітичні суперечності.
 На відміну від «саморегульованих» і «самоналагоджувальних» систем, які забезпечують лише «пристосування» до
зовнішніх умов і залежать від певної інформації, сигналів ззовні,
мислення виявляється принципово іншою системою  воно має
своєю основною функцією випередження, передбачення, активне
ставлення до зовнішніх умов [31, с. 71–74].
– Мислення завжди спрямоване на пізнання. Сутність його не
в практичному, а саме – у пізнавальному ставленні до світу –
мислення прагне створити (відтворити) ідеальні параметри
предмета, об’єкта, вибудувати ідеальну модель.
 Впливати на мисленнєвий процес можна лише із розумінням
притаманного мисленню способу взаємодії зовнішніх і внутрішніх
умов, усвідомивши  як зовнішні умови визначають внутрішні і як
внутрішні умови трансформують зовнішні впливи.
Формування політичного мислення є важливим компонентом
демократичних перетворень. Українським громадянам необхідні
вміння об’єктивної оцінки політичних ідей, програм та практики їх
реалізації.
Якщо розглядати політичне пізнання як організаційний
процес з формування політичного мислення, спрямований на
досягнення певних цілей, то за глибиною цього пізнання та його
об’єктами можна виокремити щонайменше три взаємопов’язані
рівні:
– рівень можливостей цілісного пізнання політичного світу.
Це – політико-онтологічний рівень, що має на меті з’ясування
фундаментальних проблем буття, розвитку сутнісного, найважливішого;
– рівень політичної соціалізації як комплексний процес
засвоєння певної системи норм і цінностей, які забезпечують
входження людини в суспільство, дозволяють їй бути повноправним його членом;
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– функціональний рівень – спрямований на мобілізацію
ресурсів політичного мислення, політичного знання, політичної
поведінки на вирішення суспільно-політичних завдань.
Основні практичні завдання з формування політичного
мислення та створення умов для гармонійного входження
громадянина в реальний світ полягають у використанні передусім
можливостей системи освіти (шкільної, позашкільної, професійної,
вищої, післядипломної).
У контексті реалізації нового Закону України «Про освіту» та
завдання з формування громадянських та соціальних компетентностей Міністерству освіти і науки України варто здійснити
узгодження змісту освіти, навчальних планів та програм уже
існуючих дисциплін гуманітарного циклу, орієнтуючись на
пріоритетність знань про державу і право, про політику і форми її
здійснення, на формування політичного мислення, громадської
активності, політичної культури.
Виховна складова закладів освіти має бути зорієнтована на
формування навичок соціальної взаємодії, здатність до критичного
мислення, вміння аналізувати ситуацію, самостійно приймати
відповідальні рішення і діяти у правовому полі.
У процесі формування політичного мислення й політичної
культури важливим є врахування етнонаціональних, культурних,
звичаєвих чинників, регіональних особливостей.
Процес формування системи знань про політику, суспільство і
державу в закладах освіти може здійснюватись: як міжпредметна
форма діяльності в межах освітянського простору; шляхом
організації позакласної та позашкільної виховної роботи; у формі
сприяння діяльності самоврядних організацій та організацій за
інтересами.
Варто підтримати розвиток колись популярних, а нині дещо
призабутих форм громадської активності в навчальних закладах –
«шкільних парламентів», інших органів шкільного самоврядування, шкіл «молодого лідера», тренінгів із лідерства, політичних
дискусійних клубів, клубів політичної журналістики тощо.
Особливої ваги набуває дидактична складова процесу
формування політичного мислення. Дослідження в галузі вікової
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психології (Ж. Піаже, Дж. Адельсона, Р. Коннела, Г. Яхода та
інших авторів) довели, що політичні уявлення з’являються у дітей
уже у молодшому шкільному віці, а в 11 років діти можуть
формувати абстрактні поняття, робити логічні висновки, особливо
в тих випадках, коли ці поняття відображають значущі для них
політичні явища. У віці 11–13 років відбувається надзвичайно
швидкий розвиток політичних уявлень. Порівняно з цим періодом
вік з 16 до 18 років виявляється менш динамічним.
Тобто, йдеться про необхідність урахування психологічних і
вікових особливостей у процесі організації формування політичного мислення в навчальній діяльності школярів та їх
позашкільного виховання.
Враховуючи значимість політичної освіти як своєрідного
«орієнтира» в політичному пізнанні навколишнього світу, варто
посилити науково-дослідну складову проблеми формування
політичного мислення й політичної освіти із використанням
можливостей наукових установ Національної академії педагогічних наук України. Спеціальними навчальними курсами з проблем
політичної освіти доцільно доповнити програми Центрального
інституту післядипломної педагогічної освіти Університету
менеджменту освіти НАПН України, обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти.
«Побутовий» рівень політичного мислення характеризується
уривчастими знаннями, безсистемними поняттями, де змішані
чутки, міфи, результати впливу засобів масової інформації.
Уявлення про політику мають скоріше інтуїтивний, або ж –
характер навіювання, а політична інформація під впливом
стереотипів і кліше сприймається некритично. Саме тому
важливим елементом формування політичного мислення дорослих
є здатність особистості до навчання протягом усього життя.
Ключовим аспектом процесу формування політичного мислення є наявність (відсутність) активного діалогу між особистістю
і навколишнім політичним світом. У цьому контексті важлива роль
належить засобам масової інформації, комунікації у соціальних
мережах, референтним групам.
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Необхідні змістові та структурні зміни в теле- і радіоконтенті,
зокрема, в інформаційному та інформаційно-публіцистичному
його сегменті з метою об’єктивного висвітлення і професійного
аналізу зовнішньо- і внутрішньополітичних процесів. Водночас,
варто збільшити частку україномовних, освітніх, аналітичних,
культурологічних програм.
Важливим напрямом діяльності з формування сучасного
політичного мислення є налагодження ефективної, діалогової
взаємодії влади з громадськістю, діяльність інститутів громадянського суспільства, комунікативна спроможність політичних
партій та рухів.
Формування політичного мислення й політична освіта за
умови її неформальності є досить ефективним механізмом розбудови громадянського суспільства, його залучення до розв’язання
суспільно-політичних проблем.
До цього процесу варто залучити можливості інститутів
громадянського суспільства, політичних партій, просвітницьких
товариств (Товариство «Знання України», Всеукраїнського
товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, інших організацій
наукового і культурно-освітнього спрямування).
Дієвим напрямом формування політичного мислення має
стати реалізація національної політики пам’яті, як складова
публічної політики. Формування суспільних уявлень про минуле
означає поширення, популяризацію інформації про ті чи інші
сторінки історичного минулого, розвінчання міфів і стереотипів,
сприяння ідентифікації спільноти громадян України як самостійної
нації зі спільним історичним минулим, суспільну мобілізацію на
захист України в умовах військової агресії, загрози територіальній
цілісності і суверенітету держави.
За нинішніх умов демократична політична культура –
запорука передбачуваності, адекватності політичної поведінки
різних соціальних груп, необхідна складова національної
консолідації й мобілізації на реалізацію суспільно-політичних
завдань. До розв’язання цієї проблеми необхідно привернути увагу
Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури
України, Міністерства інформації України, Державного комітету
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телебачення і радіомовлення України, Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення, Українського інституту
національної пам’яті, інших центральних органів виконавчої
влади.
Очевидно, що науковий і практичний інтерес до проблем
політичного мислення й політичної поведінки зростатиме з
усвідомленням того, що політика як система інститутів, як
символічна реальність, як сукупність процесів існує тільки завдяки
людям, їхній здатності в нескінченному просторово-часовому
континуумі створювати, відтворювати і змінювати різноманітні
форми суспільно-політичного життя.
Унітарність як засадничий принцип організації
та регулювання політичного життя в Україні
Україна відбулась як незалежна держава. Нині перед нею
постали нові виклики, пов’язані зі збереженням та зміцненням
суверенітету, недоторканності кордонів та територіальної цілісності. Ключовим і багато в чому визначальним завданням
сучасного етапу державотворення є вдосконалення діяльності всіх
гілок влади, поліпшення механізму, оптимізація структури і
функцій державного управління як організаційно-політичної
основи державного устрою. Усе це має бути спрямованим на
суспільну інтеграцію шляхом формування в Україні єдиної
політичної нації, оптимізацію відносин між центром і регіонами,
розвиток місцевого самоврядування, становлення громадянського
суспільства, сприяння діяльності його інститутів. Анексія частини
території України, воєнні дії на території Донецької і Луганської
областей, терористичні й інформаційні антиукраїнські атаки,
прояви сепаратистських настроїв в окремих регіонах країни
загострюють ці проблеми.
Протягом останніх років значно зменшилася залежність
(енергетична, економічна, інформаційна тощо) від Росії. Водночас
Російська Федерація у своєму прагненні обмежити можливості
європейського руху України всіляко впливає й на внутрішню
політику України шляхом спроб загострення соціально-політичної
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ситуації, й на зовнішньополітичне позиціонування нашої держави
передусім через інформаційний вплив на населення і політикум
європейських країн. Агресивна зовнішня політика північного
сусіда у поєднанні з відсутністю відчутних результатів подолання
корупції в Україні, безсистемністю реформ, втратою позитивної
динаміки у міжнародній взаємодії загрожує не тільки
послабленням підтримки на міжнародній арені, а й втратою
суб’єктності. За цих умов суспільна інтеграція, збереження єдності
й цілісності держави набуває першочергового значення.
Усвідомлюючи неспроможність порівняно мирними методами
утримати Україну в межах імперського впливу, зневажаючи
міжнародне право, нехтуючи міждержавними договорами й
угодами, Російська Федерація вчинила акт військової агресії проти
України. Не припиняючи підтримку сепаратистських бойових
формувань на Сході України, використовуючи тероризм і диверсії
проти мирних жителів, РФ в інформаційному просторі через
масові фальсифікації, викривлене тлумачення подій, фактів
здійснює системні спроби провокації громадянських конфліктів,
прагне підірвати економічний потенціал України, делегітимізувати
владу. На цьому тлі російськими засобами масової інформації,
політиками й політологами просувається ідея так званої
«української федералізації», спрямованої на деконструкцію державного устрою України. Прагнення втрутитися у внутрішні
справи незалежної держави демонструють і перші особи Російської Федерації. Так, президент РФ виступив із вимогою змін до
Конституції України – впровадження «федералізації країни» [32;
33]. Дедалі частіше порушують питання федералізації й окремі
суб’єкти вітчизняної політики.
Зазначимо, що проблеми доцільності змін державного устрою
України хоч і не знаходилися на «вістрі» наукового пошуку, але
останнім часом досить глибоко вивчалися не лише фахівцями з
конституційного права, але й були у полі зору чималого кола
вітчизняних науковців – філософів, правників, політологів,
фахівців у галузі державного управління, соціологів. Розгляд
проблем федералізації України ініціювалися окремими політиками
й політичними партіями, можливість і необхідність таких змін
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тривалий час були предметом дискусій у засобах масової
інформації й науковому середовищі (А. Колодій, О. Копиленко,
І. Кресіна, В. Литвин, В. Міщук, В. Погорілко, О. Скакун, О. Телешун, В. Шаповал, Л. Шестопалова та інші). Більше того –
згадаємо, що норми федерального устрою свого часу потрапили
навіть до проекту Конституції України 1993 р. [34]. Разом з тим,
вітчизняними науковцями, зокрема фахівцями з конституційного
права та політичного управління [напр.: 35; 36], переконливо
доведено, що федералізація не в змозі стати засобом розв’язанням
нагальних для України політичних проблем.
Слід зазначити, що переважна більшість країн світу (168), як і
Україна – унітарні держави, основними ознаками яких є: єдиний
для всієї держави установчий нормативний правовий акт (або
сукупність таких актів), норми якого мають верховенство на всій
території країни; єдині для всієї країни вищі органи влади; єдина
система законодавства; єдине громадянство; єдина грошова
одиниця; відсутність суверенності складових частин держави.
Федераціями є лише близько 30 держав. Здебільшого федеративними є держави, устрій яких став наслідком історикогеографічного об’єднання територій. Серед 28 країн-членів Європейського Союзу федеративними є лише три. Отож, федеративний
державний устрій не є домінуючим ані серед країн світу, ані
європейських держав.
Не витримує критики й переконливо спростовується
твердження про сталість і оптимальність федеративного устрою
держави. Природно, що унітарні держави не тяжіють до
перетворення на федерацію. А за умови відсутності адекватних
історичних, ментальних, юридичних критеріїв вести мову про
федералізацію є недоречним – «дроблення» нашої держави не має
ані внутрішніх, ані правових, ані територіально-етнічних підстав.
Саме тому, працюючи над удосконалення державного (територіального) устрою, слід враховувати не стільки погляди суміжних
суб’єктів міжнародних відносин, а те, аби оновлений образ
правління влаштовував саме українське суспільство [37].
Крім того, більшість громадян України підтримує унітарну
форму державного устрою і виступає проти ідей федералізації, яку

Розділ ІІІ

187

так наполегливо нав’язує нашій державі Росія. Про це свідчать
результати соціологічного дослідження, проведеного групою
«Рейтинг»: 64% респондентів висловилися за те, щоб Україна
залишалася унітарною. Лише 14% вважають, що Україна повинна
впровадити федеративну форму управління. Ще 10% вважають,
що Україна повинна залишатися унітарною державою без Криму в
своєму складі. 10% не змогли або не захотіли відповідати.
Кількість прихильників єдиної України переважає навіть у
південно-східних областях. У південній частині країни за унітарну
форму висловилися 44%, за федералізм – 22%, у східній частині,
відповідно, 45% і 26%. У західних і центральних регіонах ідею
федералізації не підтримував практично ніхто (3% – на Заході і 6% –
у Центрі) [38] *.
Разом із тим, події зими 2013–2014 рр., військова агресія
сусідньої держави, вияви сепаратизму в окремих регіонах країни
призвели не лише до загострення проблем українського
суспільства та держави, але й спонукали до зміцнення й
балансування системи державного механізму, покликаного зберегти конституційно закріплену унітарність України, до пошуків
ефективних засобів суспільної інтеграції, єднання української нації
у протистоянні ворогу, захисту територіальної цілісності
Батьківщини. В цьому контексті очікуваних змін зазнала й наукова
парадигма у частині доцільності трансформації форми державного
устрою й спрямованість політичної практики, зокрема, через
посилення й практичну реалізацію процесів децентралізації влади.
В умовах трансформації політичної системи України, пошуку
збалансованої моделі державного управління зростає науковий і
політико-технологічний інтерес до феномену регіоналізму та
проблем децентралізації. Тенденція посилення регіоналізації як
способу збереження культурної, економічної, історичної, врешті –
політичної ідентичності характерна для більшості країн Європи.
Вона зачепила навіть держави з традиційно унітарним устроєм.
*

Опитування проводилося у всіх регіонах України (в тому числі в Криму) з
14 до 26 березня 2014 року. Опитано 1200 громадян України віком від 18 років.
Похибка вибірки не перевищує 2,8%.
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Регіоналізм став ідейною основою частини загальнонаціональних
політичних партій у деяких західноєвропейських країнах. Разом з
тим, варто зазначити, що західноєвропейський регіоналізм є
результатом тривалого історичного, соціально-політичного та
економічного процесів. За умов його реалізації в Україні в
«традиційному» форматі може виникнути загроза конституційному ладу, а саме – порушення закладеної у Конституції
унітарності держави.
Наявні регіональні особливості стали предметом значної
кількості вітчизняних досліджень. Разом з тим, варто визнати їх
фрагментарність, відсутність цілісного, узагальненого бачення
комплексу існуючих проблем. Водночас, об’єктивні культурні,
соціальні, економічні, демографічні та інші розбіжності, ціннісні
особливості різних регіонів країни спонукали окремих політиків і
політичні рухи до штучного загострення проблеми, використання
її у суто політичній площині. Неодноразово, особливо у
передвиборчі періоди, мовні та культурні особливості Сходу і
Заходу, твердження про «окремішність» тих чи тих регіонів
використовувалися окремими політиками та політичними рухами
задля посилення власної електоральної підтримки. Ефективності
цих впливів на масову свідомість протистояв високий рівень
консолідації українського суспільства, його непереборне
прагнення жити у мирі й злагоді.
Проблема децентралізації стала домінуючою на теренах
української політики не стільки з огляду на наявність об’єктивних
розбіжностей між різними регіонами країни, скільки з огляду на
необхідність переформатування управлінської системи, усвідомлення ваги і ролі самоврядності на сучасному етапі державотворення. На тлі воєнної агресії з боку Російської Федерації,
внутрішньополітичних трансформацій із вуст окремих політиків
почали лунати заклики до федералізації країни, надання тим чи
іншим регіонам «особливого» статусу тощо.
Безумовно, необхідність удосконалення системи самоврядування, посилення ролі громад і розширення повноважень місцевих
органів влади у прийнятті важливих для регіону рішень є
очевидною. Разом з тим, варто визнати, що зрозумілих, системних,
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обґрунтованих принципів і шляхів комплексного розв’язання цієї
проблеми поки що немає. Натомість існує реальна небезпека за
відсутності збалансованої регіональної політики, дієвих кроків до
зміцнення місцевого самоврядування стати на шлях реформування
цієї важливої управлінської сфери, керуючись виключно
політичною доцільністю.
Також варто визнати, що ідея децентралізації своїй
популярності, увазі з боку вітчизняних політиків, науковців та
громадськості має «завдячувати», передусім, партійно-політичній
активності та засобам масової інформації. Адже «децентралізація»
як процес і результат трансформаційних змін, як комплексне
явище (необхідними складовими котрого є політичний аналіз і
прогноз, визначення ефективних напрямів діяльності та розробки
послідовного, конструктивного і раціонального плану дій тощо)
допоки не стала предметом всебічного наукового дослідження та
практичного втілення. А отже, існує необхідність системного,
всебічного аналізу сутності, змісту й форм децентралізації,
розробки шляхів комплексного розв’язання цієї проблеми.
У цьому контексті варто зазначити, що експертна думка
здебільшого зосереджується на проблемах, пов’язаних із необхідністю здійснення бюджетної реформи, внесення кардинальних
змін до Податкового кодексу України, передачі низки управлінських і контрольних функцій з центру на місця, розширення
повноважень органів місцевого самоврядування в частині
регулювання ставок місцевих податків та зборів, установлення
пільг, зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів шляхом
скорочення податкових пільг, що надаються центральними
органами виконавчої влади підприємствам та організаціям на
індивідуальній чи галузевій основі, тощо. Тобто, йдеться
передусім про пошук інструментів для забезпечення певного
процесу. Разом з тим очевидно, що зазначена проблема є
суспільно-обумовленою і її розв’язання лежить у площині не лише
політико-правовій, але й – у мотиваційно-смисловій. За нинішніх
умов ціннісних трансформацій ідеться про необхідність
вироблення нових суспільних смислів (як цінності, потреби і
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проективної діяльності, означення мети і підпорядкованості
засобів її досягненню).
За логікою суспільного розвитку інституалізація того чи
іншого процесу умотивована прагненням до задоволення
суспільних потреб. Створення інститутів, пошук інструментарію
не може бути його метою, а лише формою (засобом) досягнення
мети. Вітчизняний досвід суспільних трансформацій свідчить, що
спроби політико-правових реформ щоразу посилюють увагу до
проблем децентралізації, розвитку системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Відцентрові тенденції,
що були характерними для періоду після 1991 року й створювали
загрозу дезінтеграції (ситуація в Криму, місцеві референдуми в
Закарпатті й на Донбасі), були подолані у 1996 році, із прийняттям
Конституції України [5]. Проголошення України унітарною державою (ст. 2), визначення статусу Автономної Республіки Крим
(розділ Х) та принципів місцевого самоврядування (розділ ХІ)
частково розв’язали проблему дезінтеграційних процесів. Разом з
тим, посилення ролі місцевих адміністрацій у здійсненні державної влади, орієнтація в управлінській діяльності місцевих
підрозділів центральних органів виконавчої влади (міністерств,
держкомітетів тощо), передусім, на Київ з часом призвели до
утворення досить міцної управлінської вертикалі з центром прийняття рішень (навіть місцевого характеру) в столиці. Сутнісно,
система управління багато в чому відтворювала радянську й мало
чим відрізнялася від тієї, що існувала за часів УРСР.
Спроба реформування відносин центру й регіонів була
здійснена на початку 2000-х років. Очевидно, у розрахунках на
успішність цих реформ полягала передвиборча обіцянка Л. Кучми:
«Після виборів ви побачите нового Президента». Щоправда,
намагання хоча б частково розв’язати проблеми місцевого
самоврядування шляхом внесення змін до процесу формування
місцевих бюджетів не привели до очікуваних результатів і
залишили важелі впливу на прийняття рішень у руках голів
державних адміністрацій.
Нищівної поразки зазнала ініційована «постпомаранчевою»
владою ідея адміністративно-територіальної реформи. Спротив
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штучному,
неконцептуалізованому
процесу
укрупнення
адміністративних одиниць, обов’язковому й примусовому об’єднанню сіл виявили не лише очільники областей і районів, але й
мешканці населених пунктів. «Процес» завершився так само
швидко, як і розпочався, й, зрештою, ключові, потенційно
ефективні принципи і положення, які пропонувалося покласти в
основу адміністративно-територіальної реформи в Україні,
реалізовані не були. Ця спроба адміністративно-територіального
реформування (2005 р.) виявилася досить чутливою для сприйняття і була невдалою саме тому, що здійснювалася «зверху».
Очевидно, вектор руху цієї реформи, як і багатьох інших, що на
нас чекають, має бути зворотним – «знизу», а основним
принципом – збалансованість і стабільність розвитку.
У цьому сенсі проект децентралізації (як процес перерозподілу владних компетенцій, передачі функцій від центрального
до регіонального рівня, поява і розвиток нових інституційних
форм, що відповідають новій ролі регіонів у державному
управлінні) може стати інтегруючим суспільство чинником, що
об’єднує зусилля влади і громадянського суспільства задля гармонізації й оптимізації цього процесу і ефективності його результату.
Саме тому чергове прагнення подолати «всевладність» владної
вертикалі, надати ширших виконавчих повноважень місцевим
радам і органам самоврядування було позитивно сприйняте
суспільством.
У квітні 2014 р. Кабінет Міністрів України схвалив
Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [38]. Чинна Концепція
передбачає створення інститутів прямого народовладдя, умов для
задоволення інтересів громадян на відповідній території та їх
забезпечення якісними публічними послугами шляхом оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях
адміністративно-територіального устрою на принципах субсидіарності та децентралізації. Чи не вперше, у згаданому документі
владою артикулюється необхідність залучення громадян до
прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм
прямого народовладдя.
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Схвалена Урядом Концепція реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні
очікувано мала б стати складовою іншого важливого
нормативного акта – Державної стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України за чотири місяці по тому, – у серпні 2014 р. [17].
Разом з тим, Стратегія навіть не містить згадки про цю Концепцію.
Симптоматичним є й обґрунтування необхідності прийняття
урядової постанови, якою затверджено Стратегію. Вона, як
зазначається у документі, викликана: 1) завершенням строку
реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2015 року; 2) зміною зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку
регіонів протягом останніх семи років; 3) синхронізацією з
плановими та бюджетними циклами ЄС з урахуванням впливу:
урбанізації, депопуляції села, світової відкритості руху робочої
сили, фінансово-економічної кризи. Очевидно, що розробка
стратегії розвитку такої важливої сфери політико-управлінської
діяльності мала б обґрунтовуватися не завершенням «періоду»
«реалізації» попередньої урядової постанови (аналіз виконання
котрої, до речі, залишився поза публічним обговоренням), а
необхідністю визначення стратегічних цілей цього (регіонального)
розвитку.
Попри те звернімося до короткого аналізу змістової частини
Державної стратегії. Її здійснення розраховане на два періоди.
Перший – 2014–2016 рр., другий – 2017–2020 рр. Дієздатність і
результативність цього документа, очевидно, зможемо оцінити
згодом. Разом з тим, зазначимо, що країна вже перетнула часовий
«екватор» першого (2014–2016 рр.) періоду Стратегії регіонального розвитку. Цим періодом передбачено реалізацію чималої
кількості досить конкретних заходів. Публічного звіту урядовців
про стан виконання першого етапу Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні не було. Водночас, навіть побіжний аналіз змісту стратегії
розвитку ключового, за нинішніх суспільно-політичних умов,
напряму реформ викликає сумніви щодо спроможності досягнення
цілей і показників їх індикаторів [дет. див.: 39].
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До внутрішньополітичних загроз ослаблення державного
устрою варто, передусім, віднести загрози, пов’язані із недостатністю внутрішньої інтеграції та консолідації українського
суспільства. Значною мірою такий суспільний стан зумовлений
існуючою олігархічною системою, яка своїм впливом пронизала
практично усі сфери життєдіяльності, зокрема – державного
управління; монополізувала й перевела на корупційні рейки цілі
сфери економіки, створила й підтримує економічну залежність від
Росії; використовуючи вплив на підконтрольні засоби масової
інформації та на окремі інститути громадянського суспільства,
суттєво впливає на рівень політичної культури громадян, формує
відчуття залежності, безвиході, безнадії та зневіри [40]; задля
посилення лояльності до влади олігархату поглиблюються процеси
атомізації суспільства – розпаду традиційних зв’язків, соціального
роз’єднання тощо.
Злам цієї системи є першою й необхідною передумовою
подальшого процесу державотворення й збереження суверенітету.
Очевидно, що боротьбою з окремими, навіть найбільш одіозними
олігархами зруйнувати існуючу систему неможливо. Її злам
можливий лише через політичну інтеграцію українського суспільства, глибоке вкорінення демократичних цінностей, реальну й
ефективну децентралізацію влади, посилення середнього класу,
розвиток дієвого громадянського суспільства.
Особливого значення у цьому контексті набуває реформа
судової системи, її гармонізація зі судовими системами європейський країн. Без кардинальних змін у цій сфері Україні загрожує
подальше посилення правового нігілізму, зрештою – правова
деградація. Адже саме зі судовою системою і її ефективністю
пов’язують громадяни критерії справедливості як соціального
явища. Натомість, як засвідчують результати соціологічних
досліджень, судам нині довіряють лише 7% респондентів, не
довіряють – 86,6%. Та й загалом – довіра до правоохоронних
органів залишається вкрай низькою: лише третина опитаних тією
чи іншою мірою висловлює довіру поліції й СБУ (відповідно –
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33,7% і 29,5%), прокуратурі довіряють ще менше – 9,5%, не
довіряють – 83,3% [41]*.
Водночас варто зазначити – посилення правового нігілізму
відбувається не лише з боку громадян, але й представників
вітчизняного істеблішменту та окремих державних інститутів.
Корупція в судовій та правоохоронній системі призвела до
вибірковості у застосуванні норм законодавства, унеможливила
жорстке його дотримання всіма без винятку.
Серед негативних факторів впливу на суспільну інтеграцію –
«переконаність більшості в тому, що основним джерелом успіху в
Україні є здатність оминати закони». Все це спричиняє тотальну
недовіру до влади й правовий нігілізм. Зрештою, саме наявність
необґрунтованої та несправедливої в очах більшості нерівності
стане основною перешкодою на шляху становлення демократичного
суспільства і реальної інтеграції в європейську спільноту [42, с. 9].
«Здатність оминати закони» також стала однією із
характерних ознак сучасної української дійсності. Йдеться не
лише про корумпованість, котра проникла практично у всі сфери
життєдіяльності. Йдеться й про те, що законодавці часто-густо
ухвалюють закони, які порушують Конституцію, зокрема, звужують або нівелюють соціальні виплати, погіршують умови життя
громадян; українська практика свідчить про «здатність оминати
закони» й правоохоронними органами, й українськими суддями.
Відсутність результатів подолання корупції зумовлюється й
обтяжується нездатністю влади навести лад на державних
підприємствах, фактичною втратою впливу на окремі сектори
економіки, де панують монополії українських та російських
олігархів – на ті, які пов’язані, передусім, зі сферами
енергозабезпечення та водопостачання, житлово-комунального
господарства тощо.
*

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по
26 квітня 2017 р. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх
регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та
Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за
основними соціально-демографічними показниками.
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Небезпечна тенденція зростання правового нігілізму може
призвести до потреби суспільства в «сильній руці». Використання
нинішньою владою практик поваленого Революцією Гідності
режиму є вкрай небезпечним для Української держави. Спокуса
піти найпростішим шляхом і реалізовувати реформи, від яких
насамперед постраждають звичайні громадяни, а не олігархи,
може призвести до чергових масових протестів – уже проти чинної
влади.
Очевидно, що рівень інтеграції суспільства перебуває у
прямій залежності від рівня довіри державі й її органам. А цей
рівень та ступінь підтримки дій влади залишаються вкрай
низькими. Підтвердженням такого висновку є результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова
в квітні 2017 р. [43]. Президенту України висловили довіру лише
22% респондентів, не довіряють – 71,9%; Уряду – відповідно,
12,8% і 81,9%; Верховній Раді – відповідно, 9% і 86,6%; Лише
11,7% опитаних висловили довіру Національному банку України,
недовіру – 81,5%. Національному антикорупційному бюро
України довіряють 21,3% опитаних, не довіряють – 64,8%. Довіру
працівникам державного апарату висловили 7,9% опитаних, не
довіряють – 87%. Украй низьким залишається й рівень довіри
політичним партіям України (відповідно, 8,6% і 83,5%).
Опитування засвідчило й надто низький рівень підтримки дій
представників політичної еліти України. Дії Президента України
повністю підтримують лише 4,4% опитаних (окремі його дії
підтримують 39,1%, зовсім не підтримують – 51,7%); дії Уряду –
відповідно, 2,4%, 29%, 61,9%; дії Прем’єр-міністра повністю
підтримують 3,9%, окремі його дії підтримують 31,3%, не
підтримують – 57,9%; Верховної Ради України – відповідно, 1,9%,
25,2%, 67,5%, Голови Верховної Ради України – відповідно, 2,7%,
25,1%, 62%; Національного банку України – відповідно, 2,3%,
17,3%, 67,3%.
Серед суспільних інститутів найбільшу довіру громадяни
висловили тим структурам, де вплив держави є порівняно
незначним (волонтерським організаціям довіряють 66% опитаних,
Церкві – 63,3%, добровольчим рухам (територіальна оборона) –
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45,2%), а також державним інститутам «безпекового сектору» –
Збройним силам України висловили довіру 55,9%, Національній
гвардії України – 49%, Державній службі з надзвичайних ситуацій –
45% (кількість респондентів, які довіряють цим інститутам, на
статистично значимому рівні перевищує кількість тих, хто їм не
довіряє).
Тобто, більшість громадян не довіряють ані органам влади,
ані судам, ані прокуратурі, ані політичним партіям і вважають, що
Україна розвивається у неправильному напрямі (табл. 5).
Таблиця 5

Березень
2014

Березень
2015

Травень
2015

Лютий
2016

Квітень
2016

У правильному напрямі
У неправильному
напрямі
Важко відповісти/
не відповіли

Вересень
2013

Відповіді на запитання «Як Ви вважаєте, в цілому,
події в Україні
розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?» *

15,4
65,4

32,3
40,7

17,5
66,9

14,3
67,6

11,6
73,4

14,2
72,2

19,2

27,0

15,6

18,1

15,0

13,6

* Складено за [43].
Звернімо увагу, що рівень позитивних оцінок сучасного стану
розвитку суспільства стрімко наближається до «передреволюційних» показників. Результати соціологічного дослідження засвідчили – понад 70% українських громадян вважають, що ситуація в
Україні розвивається у неправильному напрямі. Понад те, як
засвідчили результати соціологічного дослідження, проведеного в
жовтні 2017 р. компанією Socis, 67,5% громадян оцінюють
соціально-політичну ситуацію в державі як напружену, 20,7% –
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вважають ситуацію у країні вибухонебезпечною, і лише 10,5%
респондентів – стабільною [43].
З кожним роком, що віддаляє громадян від Майдану, на тлі
погіршення загального соціально-економічного стану в країні,
зростання безробіття, соціальної незахищеності людей віра в
очікувані швидкі зміни й ефективні реформи знижується, а
здатність і можливість подолання існуючих негараздів стає у
свідомості більшості громадян не нагальною потребою, а лише
перспективним завданням – втрачається віра у здатність подолати
цю негативну ситуацію протягом найближчих кількох років. Про
це свідчать і результати соціологічних опитувань (табл. 6).
Таблиця 6
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати
існуючі проблеми та труднощі?*

Здатна подолати
протягом
найближчих
кількох років
Здатна подолати у
більш віддаленій
перспективі
Не здатна подолати
Важко відповісти

Березень
2015

Лютий
2016

Квітень
2016

Вересень
2016

Квітень
2017

21,8

19,1

16,5

15,8

15,6

42,7

45,4

47,2

47,3

49,8

21,6

23,4

22,6

20,8

18,8

13,9

12,0

13,7

16,1

15,8

* Складено за [44].
Поряд із зовнішнім викликом, яким є анексія частини
території країни, військова агресія на східних кордонах держави,
постають і нові внутрішньополітичні проблеми. Щодо визначення
основних шляхів їх подолання одностайності влади і суспільства
поки що немає. Суспільство через осмислення належного і
прагнення соціально справедливого змінилося, а політичні
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практики, навіть на рівні артикуляції візії шляхів подолання
сучасної кризи, наразі – ні.
Переважна більшість декларованих і навіть започаткованих
реформ не стали консолідуючим фактором суспільного розвитку,
ефективним інструментом позитивних змін. Частіше вони залишалися у вигляді проголошених, але не реалізованих проектів,
планів, концепцій, затверджених, але не виконаних рішень.
Головною перепоною на шляху українських реформ, на наш
погляд, був здебільшого не зовнішньо-, а внутрішньополітичний
фактор. Серед його основних ознак: неконсолідованість еліт,
корумпованість, перманентна, нецивілізована (багато в чому –
аморальна) боротьба олігархічних кланів за владу, споживацьке
ставлення до володіння нею. Як наслідок, Україна отримала
«власну» – недосконалу й суперечливу – «політику перетворень»
як результат багаторічних спроб і помилок. За відсутності чітко
артикульованої й формалізованої стратегії суспільного розвитку
вони набули ознак «хронічних» і навіть – провідних тенденцій.
Сучасний стан суспільного розвитку досить часто порівнюють
із новим етапом боротьби за незалежність. Багато в чому –
справедливі порівняння. У цьому сенсі вкрай важливим є
подолання прорахунків етапу минулого. Адже зі здобуттям
незалежності перед державою також стояли проблеми, розв’язання
яких потребувало врахування комплексу принципово нових,
жорстко детермінованих обставин. Вони поєднували, з одного
боку, необхідність вирішення невідкладних соціально-економічних питань, зумовлених зміною суспільно-політичного ладу, з
другого – усвідомлення й освоєння сучасного політичного
простору і, бодай на рівні логіки, розуміння й конструювання
майбутнього.
Усвідомлення необхідності кардинальних змін має спонукати
до об’єднання зусиль влади і громадянського суспільства для
узгодженого і спільного подолання проблем сучасного етапу
державотворення. Восени 2014 – навесні 2015 рр. Україна
отримала «революцію знизу». Водночас, революційні події мали,
переважно, «рефлексивний» характер: відмова влади від
підписання Угоди про асоціацію з ЄС – масові громадські
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протести – силове придушення – масовий спротив – утеча
Президента. Здавалося б, основна перешкода на шляху до
підписання Угоди подолана. Разом із тим, виникла інша – ключова
проблема революції: проблема влади. Ані політична опозиція, ані
її лідери не були готовими до неї. Отримавши владу із рук
революційного народу, сутнісно вони виявилися не готовими до
кардинальних рішень щодо реформування старої політикоуправлінської системи – до «революції зверху».
Відсутність чіткої артикуляції стратегічного бачення реформ,
їх змісту, основних напрямів і принципів дезорієнтують
громадськість, створюють передумови для різновекторності
енергії суспільства. Щонайменше, два аспекти цієї проблеми
уможливлюють сучасні виклики суспільно-політичного характеру.
Перший – зовнішній. Кримські події та російська агресія на
Сході України визначили об’єкт зовнішньої загрози. Єдність
владних і суспільних оцінок щодо цього є очевидною. Водночас,
розбіжності виникли не лише на «інструментальному», але й на
системному рівні. Держава і її органи управління здебільшого
виявилися неготовими до ефективних дій за нових умов, а
суспільне єднання не сприйнялося владою як «інструментальний»
ресурс. Натомість суспільство (через громадські інститути і
неінституційовані об’єднання) створило такий ресурс. Події 2014–
2015 рр. засвідчили його ефективність. Укотре конкретними діями
випробовувалися «на міцність» стара система управління і новий
механізм – громадської участі у ньому. З одного боку,
самовідданість бійців добровольчих батальйонів, волонтерів,
готовність до моральної й фінансової підтримки оборонців країни
громадянами різного віку і статку. З другого – непрофесіоналізм
управлінців, що межує зі зрадництвом (щонайменше – здирництвом), безвідповідальність (щонайменше – неготовність брати
відповідальність на себе), нерішучість тощо. Багато в чому
громадська активність протистояла і долала неповоротку,
обтяжену інструкціями і незмінними нормативними актами
управлінську систему.
Другий виклик, що постав перед країною, – внутрішній. У
визначенні основних джерел цієї загрози такої одностайності
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влади і суспільства, очевидно, немає. Визнання загрози «другого
(внутрішнього) фронту» має спонукати до об’єднання зусиль
влади і громадянського суспільства за всіма його (фронту)
напрямами. Серед них першочерговим, на наш погляд, залишається подолання притаманного вітчизняній еліті синдрому
політико-управлінської прокрастинації – відкладання (уникання)
прийняття й реалізації важливих політичних і управлінський
рішень [45]. Це явище виявляється у «сучасних еліт» неготовністю
взяти на себе відповідальність за наслідки ухвалених рішень,
схильністю до перекладання своєї відповідальності на інших.
У сучасних українських умовах причиною політичної
прокрастинації є автаркія владних еліт, котрі розглядають
суспільство лише як ресурс для забезпечення власного майнового
та владного статусу, однак не сприймають себе як частину
суспільства, відповідно – не пов’язують позитивні суспільні
перетворення із власним благом. Саме тому політична еліта, яка
вражена автаркією, може паразитувати на суспільній стагнації,
відкладаючи істотні суспільні перетворення, оскільки їх
здійснення може зумовити втрату владних позицій. Ще донедавна
вихід із цієї ситуації владні еліти України знаходили в
маніпулюванні суспільною думкою, посиленні патерналістських
настроїв і загостренні фундаментальних суспільних суперечностей
(мовних, релігійних, регіональних, етнічних тощо). Подолання
політико-управлінської прокрастинації за сучасних умов стає
принципово важливою суспільно-політичною, світоглядною проблемою. Прокрастинація – серед тих небезпек, що можуть
спричинити невдачі сучасного етапу трансформації через
неузгодженість, непослідовність і хаотичність політики змін. А
непослідовність і хаотичність зумовлена, передусім, відсутністю
чіткої стратегії розвитку. Чіткого окреслення європейського її
вектора, за нинішніх умов, замало. Саме тому, як уже зазначалося,
розробка стратегії суспільного розвитку стає необхідною і
нагальною проблемою сучасного етапу державотворення.
Політична інтеграція українського суспільства – це, передусім, результат процесу формування ціннісного підґрунтя
здійснення кардинальних змін сучасного соціально-політичного
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розвитку. Одним із найважливіших принципів і, водночас,
інструментів суспільних реформ є прийнятна для переважної
більшості громадян консолідуюча ціннісна парадигма. Ціннісноорієнтаційна єдність стає мотиваційною й, водночас, діяльнісною
основою суспільної інтеграції. Саме тому метою кожного
політичного режиму є прагнення сформувати систему цінностей,
на яку орієнтуватиметься широкий загал. Суспільство, у якому
досягнуто консенсусу щодо того, що є цінністю, може розглядатися як стабільна система, оскільки у ній зникає головне
джерело суперечностей між окремою особою та суспільством у
цілому.
Для України, на нашу думку, важливим є досвід окремих
країн, яким вдалося використати ціннісно-культурну «архаїку» як
потужний ресурс суспільної модернізації. Очевидно, серед
факторів, що сприяли стрімкому індустріальному розвитку Японії,
Китаю або нещодавно ще індустріально відсталих країн Азії, –
вміле «щеплення» комплексу модернізаційних процесів і традиційних ціннісних систем, їх своєрідна «імплементація» у контексті
глобалізаційних змін. Разом з тим, маючи за мету масштабні,
системні суспільні зміни, варто задіяти для цілей розвитку
широкий спектр не лише матеріально-технічного, сировинного,
природного, кадрового тощо ресурсів, але й своєрідний «ресурс»
культурних елементів, збережені звичаї, традиції, звички, цінності
й мотиви. Іншими словами, здавалося б, що за певних умов усе
«наявне» може бути перетвореним на ресурс для досягнення
поставленої мети. Однак мета, як відомо, не завжди байдужа до
засобів її досягнення. І в цьому контексті ключовими стають
ціннісні аспекти трансформаційних змін.
Успіх проголошених реформ значною мірою залежить від
рівня сформованості, змісту й ієрархії базових цінностей.
Водночас, зміст і структура фундаментальних цінностей мають не
лише свідчити про готовність суспільства до змін, про прагнення
соціальних груп виступити суб’єктами цих змін, але й – містити
чітке бачення їх мети, уявлення про шляхи та способи її
досягнення. Важливим чинником суспільних реформ є саме
уявлення про мету очікуваних змін, терміни їх реалізації. А мета в
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суспільній свідомості тісно пов’язується з цінностями,
передовсім – цінністю особистості. Домінування ж у суспільстві
традиційних ціннісних уявлень спрямовуватиме модернізаційні
процеси поза інтереси особистості.
Незбалансованість політичних, економічних, моральних,
культурних цінностей, ціннісних і поведінкових орієнтацій
призвели до деформації таких цінностей, як освіченість,
професіоналізм, чесність, порядність. Уявлення про добро і зло,
про справедливість і несправедливість, моральність і аморальність
набувають фрагментарності і «використовуються» задля досягнення власних або групових інтересів.
Характерною ознакою останніх десятиліть стало розмежування політичних еліт, створення впливових економічних
угруповань, посилення процесів матеріальної поляризації. Серед
іншого – і в цій площині криється процес олігархізації сучасної
української політики. На жаль, і зміна влади допоки не привела до
його (цього процесу) послаблення. Прихований ціннісний
конфлікт у нинішніх умовах загрожує ще більшою поляризацією
суспільства, наростанням соціальної напруженості, накопиченням
дисбалансу між суспільними цінностями і реальними соціальнополітичними процесами, що в ньому розгортаються.
Побудована на створенні, посиленні й використанні суперечностей між регіонами країни, міжнаціональних чи міжконфесійних
розходжень або розбіжностей, ця технологія в Україні була не
досить ефективною і використовувалася здебільшого у передвиборчий період. Тобто, як внутрішньополітичний, – цей чинник
працював досить «кволо». Використання ж наявних в українському соціумі певних регіональних відмінностей політтехнологами
іншої держави призвело до неочікуваних ними результатів.
Слід зазначити, що донині фактор зовнішньополітичного
чинника на формування національної ідентичності залишається
малодослідженим. Як правило, зовнішньополітичний фактор, як
такий, що впливає на становлення ідентичності, аналізувався у
контексті розвитку процесів глобалізації, євроінтеграційних
процесів. Справедливий і виправданий підхід. Разом з тим,
зовнішньополітичний чинник набуває зовсім іншої «ваги» й
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«сили» у разі прямого зовнішнього втручання у внутрішньополітичні процеси, відкритої військової агресії. Очевидно, що за
таких умов змінюється й характер дії зовнішньополітичного
чинника на механізми формування ідентичності. Саме його вплив
виявився вирішальним у появі відчуття єдиної країни, своєрідним
каталізатором процесів інтеграції й консолідації української нації.
Консолідоване, мобілізоване, готове до самообмежень і
боротьби за незалежність власної держави суспільство є найважливішим гарантом подолання кризи. Лише за його наявності й
задіяння українською владою ефективними будуть дипломатична,
фінансова, економічна, організаційна, будь-яка інша міжнародна
підтримка. У цьому контексті, аналізуючи сучасну ситуацію в
Україні й Європі, Джордж Сорос зазначив, що «Євросоюз врятує
себе, рятуючи Україну», разом з тим, «у першу чергу важливою є
позиція та поведінка українського народу» [46].
Очевидно, що процес руйнування стереотипів, переоцінки
цінностей, формування нових смислів і практичних змін – досить
складний і тривалий. Лише об’єктивна оцінка сучасного стану,
осмислення можливостей і перспектив суспільного розвитку з
урахуванням внутрішніх і зовнішніх викликів може бути основою
розробки й реалізації стратегії, її суспільної легітимізації та
досягнення мети.
Питання політичної інтеграції українського суспільства є
багатоаспектним, а процес тривалим і суперечливим. Сучасний
етап суспільного розвитку характеризується стрімким «зміщенням» акцентів національної консолідації із, переважно, етнічних і
соціокультурних чинників у бік соціально- та організаційнополітичних, духовно-моральних, мотиваційно-смислових аспектів.
Виокремлення тенденцій сучасного етапу політичної інтеграції українського суспільства уможливлює певні висновки, а
також – окреслення можливих напрямів, шляхів і форм
поглиблення інтеграційних процесів.
Серед них, на нашу думку, можуть бути такі:
Інтегрованість – вагомий чинник зміцнення державного
суверенітету, творення української політичної нації. Рівень
інтеграції багато в чому визначає якість суспільства,

204 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

конкурентоспроможність національної держави. У цьому контексті усвідомлення політичною, владною, бізнесовою елітою
нинішньої політичної реальності (у її мотиваційно-смисловому і
ціннісному вимірах) стає необхідною умовою суспільного прогресу, запобіжником від зміни його зовнішньо- і внутрішньополітичного векторів розвитку.
Процес політичної інтеграції в Україні значно посилився на
етапі повалення авторитарного режиму та під впливом зовнішньої
військової загрози. Разом з тим, мотиваційною основою суспільної
інтеграції протягом тривалого часу було об’єднання «проти» –
проти злочинної влади, корупції, несправедливості, військової
агресії. Усвідомлення відповідальності за набутки Революції
Гідності стали важливим чинником об’єднання «за» – за
справедливу владу та європейський вибір, за єдність країни і
непорушність її кордонів, зрештою, за нові смисли й образи
майбутнього.
За безумовного збереження унітарності, як конституційно
закріпленої форми державного устрою, вона потребує конкретизації й розвитку. Зумовлюється це сучасними суспільнополітичними процесами, необхідністю протистояння зовнішній
військовій загрозі, подолання проявів сепаратизму в окремих
регіонах України, налагодження й гармонізації міжетнічних і
міжконфесійних відносин, необхідністю поліпшення механізму,
оптимізації структури і функцій державного управління як
організаційно-політичної основи державного устрою.
Існуюча нині унітарна форма державного устрою потребує
політико-організаційного вдосконалення. Зміна ж цього устрою
не має адекватних історичних, соціокультурних, ментальних,
правових чи будь-яких інших підстав. Спроби зміни форми
державного устрою можуть спричинити загрози конституційному
ладу в Україні.
За сучасних умов суспільного розвитку доцільною стає
спрямованість політико-управлінської практики на посилення
процесів децентралізації влади з урахуванням регіональних
особливостей, культурної, економічної, історичної, політичної
ідентичностей. Неврахування цих особливостей, спроби

Розділ ІІІ

205

впровадження змін, керуючись виключно політичною доцільністю
за відсутності збалансованої регіональної політики, дієвих форм
зміцнення місцевого самоврядування, створюють реальну небезпеку дискредитації ідеї децентралізації, реформування цієї
важливої політико-управлінської сфери. Стратегічно важливою
стає необхідність системного, всебічного аналізу сутності, змісту й
форм децентралізації, розробки шляхів комплексного практичного
вирішення цього питання.
Застереження викликають і спроби підміни ідей децентралізації ідеєю регіоналізації, оскільки концепція децентралізації
полягає в тому, що частина владних повноважень і ресурсів
передається територіальним громадам зі збереженням загальнонаціонального контролю над правовими, силовими та безпековими
секторами, а концепція регіоналізації передбачає концентрацію
ресурсів та повноважень на рівні регіону, що може призвести до
протистояння між регіональною і центральною владами, зрештою
– до втрати суверенітету держави.
Процеси політичної інтеграції українського суспільства
гальмуються спротивом потужних олігархічних груп і збереженням впливу на внутрішньополітичні процеси в Україні
російського бізнесу. Протидія цим впливам можлива лише через
політичну інтеграцію українського суспільства, глибоке вкорінення
демократичних цінностей, реальну й ефективну децентралізацію
влади, посилення середнього класу, розвиток дієвого громадянського суспільства.
Державотворчий поступ і суспільний розвиток неможливі
без реформування судової системи. Без кардинальних і ефективних змін у цій сфері Україні загрожує посилення правового
нігілізму не лише з боку громадян, але й з боку представників
вітчизняної політико-бізнесової еліти, окремих державних
інститутів. Результативність реформування судової системи –
необхідна умова подолання корупції та безмежного панування
монополій українських та російських олігархів у ключових сферах
вітчизняної економіки.
До проблем, що гальмують суспільно-політичний поступ,
варто віднести й відсутність дієвого громадського контролю за

206 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

виконанням державних функцій, ефективної взаємодії влади з
громадськістю. Розвиток громадянського суспільства, «дебюрократизація» окремих його інститутів, посилення комунікації влади
з громадськістю не лише сприятимуть інтеграції української
політичної нації, але й створять потужний ресурс суспільної
модернізації.
Інформаційний, освітній, комунікативний, організаційно-політичний ресурси держави мають бути спрямовані на формування
суспільно значущих цінностей, смислів, образів майбутнього,
що є необхідною умовою ціннісно-орієнтаційної єдності
українського суспільства. У цьому сенсі вкрай важливим є
формування у масовій свідомості розуміння причин і наслідків
сучасних процесів, визначення перспектив, а також і шляхів
подолання кризових явищ. Відкритість, прозорість і послідовність
влади будуть визначальними у збереженні суспільної єдності,
мобілізації на подолання соціально-політичної кризи.
За нинішніх умов посилюється вага тих факторів, які
впливають на масову свідомість, передусім – засобів масової
комунікації та наявних донині підходів до взаємодії влади з
громадськістю. Усвідомлення того, що вплив на масову свідомість
є одним із найсуттєвіших факторів сучасної гібридної війни,
визначає вагу та роль інформації й інформаційної безпеки у
контексті військової загрози, загрози єдності країни і консолідації
її громадян [дет. див.: 47].
Згуртування суспільства і рівень його ціннісно-орієнтаційної
єдності визначаються не лише масштабністю мети, але й
узгодженням шляхів її досягнення. Вкрай важливим у цьому сенсі
є демонстрація єдності політичних еліт, широке і відкрите
обговорення проблем і напрямів подолання кризових явищ,
зокрема, у соціально-економічній сфері. Залучення громадян до
процесу прийняття рішень, конструювання суспільно-політичної
реальності, з одного боку, здатне об’єднати зусилля, з другого –
посилити відповідальність влади та громадянського суспільства
задля досягнення мети розвитку.

Розділ ІІІ

207

__________________________
1. Сорокин П. А., Мертон Р. К. Социальное время: опыт методологического и функционального анализа. СОЦИС. 2004. № 6. С. 112–119.
2. Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник.
Москва: Финансы и статистика. 752 с.
3. Про доповідь Президента України «Про основні засади
економічної та соціальної політики». Верховна Рада України; Постанова,
Доповідь від 19.10.1994 № 216/94-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/216/94-%D0%B2%D1%80
4. Політичні партії. Реєстр. Державна реєстраційна служба України.
URL: http://www.drsu.gov.ua/party
5. Конституція
України.
URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
6. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики».
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
7. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року». URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
8. Указ Президента України. «Стратегія державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні». URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/212/2012
9. Україна досі не досягла рівня 1990 року за ВВП. Казна. URL:
http://news.finance.ua/ ua/~/1/110/all/2007/11/22/111679
10. Інститут громадянського суспільства. Аналітичні матеріали.
URL: http://www.csi.org.ua
11. Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність:
запасний гравець Європи. Дрогобич: ВФ «Відродження», 2004. 488 с.
12. Шайгородський Ю. Cтратегія суспільного розвитку: світоглядні
та інституційні чинники формування. Наукові записки Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
2013. № 6 (68). С. 13–27.
13. Мышление.
Большой
психологический
словарь
/
под. ред. Мещерякова Б. Г., Зинченко В. П. 4-е изд., дополн. и испр.
Москва: АСТ, Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак. 2008. 672 с.
14. Васютинський
В. О.
Психологічні
виміри
спільноти:
монографія. Київ: Золоті ворота, 2010. 120 с.
15. Жадан І. В. Цінності в структурі політичної картини світу
молоді: концептуальні засади дослідження. Психологія особистості.
Івано-Франківськ. 2013. № 4. С. 189–197.

208 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...
16. Москаленко В. В., Шайгородський Ю. Ж., Міщенко О. О.
Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект:
монографія. Київ: Центр соціальних комунікацій, 2012. 348 с.
17. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня
2014 р. № 385. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
18. Советский энциклопедический словарь. Москва: Советская
энциклопедия, 1986. С. 495.
19. Франко І. Літературно-критичні статті. Твори в двадцяти томах.
Київ: Держ. в-во худ. літ., 1955. Т. 16. С. 334.
20. Траверсе Т. М. Політичне мислення як форма суспільного
пізнання. Актуальні проблеми психології. Т. 12. Вип. 15. Ч. 1. С. 366–372.
21. Шайгородський Ю. Ціннісні трансформації в період суспільних
змін. Соціальна психологія. 2009. № (36). С. 86–94.
22. Украинцы все меньше боятся безработицы. Зеркало недели.
URL:
http://zn.ua/UKRAINE/ukraincy-vse-menshe-boyatsya-bezraboticy-ibezdenezhya-i-vse-bolshe-raspada-strany-155595_.html
23. До 26-ї річниці Незалежності України: тенденції змін
громадської думки. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва.
URL: http://dif.org.ua/article/do-26-richnitsi-nezalezhnosti-ukraini-tendentsiizmin-gromadskoi-dumki
24. Щербатых Ю. В. Психология страха. Москва: Эксмо, 2005. 512 с.
25. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Москва: ООО
«Издательство АСТ», 2003. 603 c.
26. Шайгородський Ю. Міфологія як засіб моделювання політичної
реальності. Віче. 2009. №15. С. 35–38.
27. Закон України «Про освіту». Верховна Рада України; Закон від
05.09.2017 №2145-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
28. Источники информации в жизни украинцев. Research & Branding
Group. URL: http://rb.com.ua/rus/projects/omnibus/9165/
29. Савельева О. О. Телевизионная реклама и телевизионный
контент. URL: www.hse.ru/ pubs/share/direct/document/113201612
30. Шайгородський Ю. Політичне мислення як чинник регулювання
політичного життя. Науковий часопис Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Вип. 22. 2017. С. 3–15.
31. Славская К. А. Мысль в действии (Психология мышления). URL:
http://www.klex.ru/k6f.
32. Путин: наши военные «встали за спиной» самообороны Крыма.
Русская
служба
ВВС.
URL:
http://www.bbc.com/russian/russia/
2014/04/140417_putin_phone_line.shtml
33. Владимир Путин: у Украины есть будущее только в случае
федерализации. Вести.RU. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2129964

Розділ ІІІ

209

34. Литвин В. Федералізм: ідея, політична практика, застосовність в
Україні. Голос України. №115 (4765). 24 червня 2010 року.
35. Шестопалова Л. М. Форма державного устрою як матриця
соціального розвитку. Форум права. 2014. № 1. С. 526–531.
36. Туленков М. В., Шайгородський Ю. Ж. Політичне управління в
сучасному суспільстві: монографія. Київ: Центр соціальних комунікацій,
2011. 218 с.
37. Соцопрос: население Украины против федерализации страны.
URL:
https://newsland.com/user/4297677095/content/sotsopros-naselenieukrainy-protiv-federalizatsii-strany/4590276
38. Про
схвалення
Концепції
реформування
місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
39. Шайгородський Ю. Децентралізація: небезпека спрощених
підходів. Регіональна політика: законодавче регулювання та практична
реалізація. URL: http://lib.iitta.gov.ua/166094/
40. Бушанський В. Маніпуляція свідомістю: від фрустрації до нової
ідентичності. URL: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_55/bushanskyi_
manipuliatsia.pdf
41. Ставлення громадян України до суспільних інститутів,
електоральні орієнтації. Результати соціологічного дослідження. URL:
http://razumkov.org.ua/uploads/socio /Press0417.pdf
42. Лібанова Е. М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та
сучасність. Економіка України. 2014. №3 (628).
43. Понад 50% українців вважають, що ситуація в країні
розвивається не в тому напрямку. Укрінформ. URL: https://www.
ukrinform.ua/rubric-society/2330613-ponad-50-ukrainciv-vvazaut-so-situaciav-kraini-rozvivaetsa-ne-v-tomu-napramku.html
44. Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми
та труднощі? Центр Разумкова. Соціологічні опитування. URL:
http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1111
45. Шайгородський Ю. Синдром політичної прокрастинації:
причини і наслідки. Політичний менеджмент. 2013. № 59. С. 16–29.
46. Soros George. Wake Up, Europe. The New York Review. November
20, 2014 URL: http://www. nybooks.com/articles/archives/2014/nov/20/wakeup-europe/?insrc=hpss
47. Шайгородський Ю. Ж. Унітарність як засадничий принцип
організації та регулювання політичного життя в Україні. Наукові записки
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
НАН України. 2017. № 4 (90). С. 107–133.

210

Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

Розділ IV. Порівняльний аналіз цивілізаційних
ситуацій в Україні і Росії
Аналізові причин і наслідків розпаду СРСР, цивілізаційних
векторів розвитку пострадянських країн присвячено величезний
масив наукової літератури. З останніх видань щодо цієї тематики
відзначимо ґрунтовну колективну монографію «Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору»,
яка вийшла в світ 2017 року [1]. В більшості цих праць перш за все
розглядаються економічні і політичні чинники, які привели до
краху передостанню світову імперію (останньою, на нашу думку, є
сучасна Російська Федерація), аналізується сутність політичних
режимів пострадянських країн. Але цивілізаційна обумовленість
цих процесів висвітлювалася лише побіжно. В цьому розділі нашої
монографії спробуємо, в міру можливостей, розкрити саме
цивілізаційну неминучість і логічність подій, які відбуваються на
теренах колишнього СРСР та всієї так званої «соціалістичної
співдружності».
Перш за все, з нашого погляду, необхідно з’ясувати, чи було
створено повноцінну радянську цивілізацію, яка прийшла на місце
цивілізації Російської імперії. Так, один з апологетівреального
існування радянської цивілізації – відомий російський публіцист
Сергій Кара-Мурза присвятив цій проблемі досить об’ємну
монографію [2]. В ній автор, слушно критикуючи методи, за
допомогою яких у Російській Федерації відбувалося первісне
нагромадження капіталу, нищилися соціальні здобутки громадян,
апологетизує «переваги» соціалістичного способу життя, який,
мовляв, приніс щастя більшості населення СРСР. Вдаючись до
механічного переліку досягнень радянської науки і техніки, прав
громадян на працю, безкоштовну освіту, медичне обслуговування,
інші соціальні здобутки, він наполягає на тому, що соціальний
експеримент більшовиків привів до появи нової світової
цивілізації.
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На нашу думку, якщо говорити про «цивілізацію» в
Радянському Союзі, то умовно до неї можна віднести лише
«брежнєвський період». Адже у ленінські та сталінські часи
відбувалася руйнація цивілізації старої Російської імперії, знищувалися цілі класи населення з притаманними ним цивілізаційними
цінностями, країна перебувала у перманентному стані війни як із
зовнішніми ворогами, так і власним народом. За Хрущова
намітилася певна стабілізація, яка плавно перейшла у так званий
«застій». Він і був уособленням «радянської цивілізації», бо у часи
Горбачова почався її розпад і занепад.
Як відомо, цивілізаційна тріада ідеології Російської імперії –
«православие – самодержавие – народность» була сформульована
в 30-ті роки ХІХ ст. міністром народної освіти Росії С. Уваровим.
Православ’я, вважав він, є основою життя народу. Росіянин не
уявляє свого життя без православної віри, яка охоплює всі аспекти
його діяльності і буття. Він звик бачити в ній «закон счастья
общественного и семейного». Уваров відзначав, що віра забезпечує кровний зв'язок між поколіннями, наступність традицій,
оскільки «без любви к Вере предков народ как частный человек
должен погибнуть». Підкреслюючи щирість і глибину релігійних
почуттів росіян, міністр попереджав імператора Миколу І про
небезпечність ослаблення народної віри: «Ослабить в них Веру то
же самое, что лишить их крови и вырвать сердце…это была бы
измена в пространственном смысле» [3, c. 71]. Не випадково
Віттенер, аналізуючи перший символ доктрини, відзначила, що
«принципи православ’я більше відповідали своїй провіденціальній
ролі й становили кращу основу для національного розвитку, ніж
будь-яка релігія Заходу» [4, с. 113].
Таким чином, Уваров розглядав православ’я як один з
основних засобів захисту Росії і росіян від проникнення з Заходу
містично-релігійних і політичних ідей, здатних «развратить умы» і
тим самим завдали непоправної шкоди російській цивілізації.
Самодержавство, за Уваровим, являє собою «главное условие
существования России», це – фундамент, на якому тримається вся
Російська держава. «Руина, прикоснувшаяся к подножию, потрясет
весь состав государственный», – для нього це аксіома. Історичну
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роль самодержавства міністр вбачав у тому, що воно «соединило
расторженные члены Государства и уврачевало язвы его». Створивши сильну єдину державу, яка згодом перетворилася на
імперію, самодержавство забезпечувало протягом століть її
цілісність і політичну самостійність. Уваров вважав, що тільки
самодержавство здатне підтримувати «целость в такой огромной
массе, которой не было в истории мира ничего подобного» [5,
с. 8]. Самодержавство у доктрині Уварова безпосередньо впливало
на інші основні принципи, зокрема, на народність. Міністр
закликав у «монархических учреждениях искать той силы, того
единства, той прочности, коих мы слишком часто думали открыть
в мистических призраках равно для нас чуждых и бесполезных,
следуя коим нетрудно было бы наконец утратить все остатки
Народности, не достигши мнимой цели Европейского образования» [3, с. 71 – 72]. Він вбачав у самодержастві силу, здатну не
тільки забезпечити політичну стабільність у суспільстві, але й
зберегти залишки народності, тобто скріпити російську державність і консолідувати народи імперії.
Третій принцип уварівської формули – народність. Він чудово
розумів усю складність і багатогранність цього поняття. Це
питання «не имеет того единства, какое представляет вопрос о
самодержавии», – зазначав Уваров. Сутність поняття народності в
працях Уварова зводиться до двох складових: російської нації і
російської держави, які являють собою дві частини єдиного організму. Єдність народу і держави досягається шляхом спільного
багатовікового розвитку. Однак у мультинаціональній імперії
етнічні росіяни були лише однією з багатьох націй і народностей.
Тобто, цей принцип передбачав автоматичне підпорядкування
решти націй нації російській, входження їх у так званий «русский
мир».
Інша особливість принципу народності полягає в його
динамічності. «Народность, – писав Уваров, – не состоит в том,
чтобы идти назад или останавливаться, она не требует
неподвижности в идеях». «Народність» таке саме давнє поняття,
як православ’я і самодержавство, але, на відміну від останніх, вона
зазнавала значних змін, зберігаючи старі і набуваючи нових рис,
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тому «относительно народности все затруднение заключается в
соглашении древних и новых понятий». Росія розвивалася й
розвиватиметься завдяки своїй народності, спираючись на православну віру і монархію, без повернення до минулого, але й без
рішучого руйнування «существующего порядка вещей». Уваров
наголошував, що між «обветшалыми предрассудками (идеи XVIII в.)
и новейшими предрассудками (революционные идеи Запада)
находится обширное ложе, на котором здание нашего благосостояния укрепится может». Для цього, на його думку, необхідно
не тільки зберегти «святилище наших народных понятий», але й
покласти їх в основу всієї держаної політики. [6, с. 3].
Отже, тріада «православие – самодержавие – народность»
стала офіційною ідеологією Російської імперії, її цивілізаційним
стрижнем.
Вона передбачала консервацію архаїчного режиму й унеможливлювала будь-які прогресивні зміни існуючого ладу. Лібералів у
формулі не влаштовував принцип самодержавства, проголошуючи
який, міністр заявив про «твердое намерение возвращаться
прямым путем к русскому монархическому началу во всем его
объёме», поставивши хрест на сподіваннях про введення в Росії
європейських політичних інститутів і представницького правління. [3, с. 107]. Уряд постійно акцентував увагу на неприпустимості
поширення в Росії ліберальних політичних ідей. Такі ліберальні
принципи, як обмеження монархії, парламентаризм, введення
конституціалізму, рівність станів, права національних меншин
розглядалися ним виключно як руїнницькі поняття. Спроби
реалізації їх у Російській імперії, вважали послідовники «тріади»,
призведуть до її загибелі: «колос не протяне і двої тижнів, понад
те, він упаде перше, ніж ці фальшиві перетворення будуть
закінінчені» [7, с. 98].
По суті, це і сталося після більшовицького перевороту
1917 року. Традиційну російську цивілізацію було знищено, але
переможці і не думали відмовитися від сильної централізованої
держави й воліли зробити її ще могутнішою. Як же Леніну вдалося
побудувати на уламках російської цивілізації свою псевдоцивілізацію? «Ленин был революционер до мозга костей именно
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потому, что всю жизнь исповедовал и защищал целостное,
тоталитарное миросозерцание, не допускал никаких нарушений
этой целостности, – зазначав з цього приводу відомий російський
філософ М. Бердяєв. – Отсюда же непонятная на первый взгляд
страстность и ярость, с которой он борется против малейших
отклонений от того, в чем он видел марксистскую ортодоксию. Он
требует ортодоксальных, согласных с тоталитарностью мировоззрений, т.е. революционных взглядов на познание, на материю, на
диалектику и т.п. от всякого, кто хочет служить делу социальной
революции… Для Ленина марксизм есть прежде всего учение о
диктатуре пролетариата… Он строил план революции и революционного захвата власти, совсем не опираясь на развитие сознания
огромных масс рабочих и на объективный экономический процесс.
Диктатура вытекала из всего мировоззрения Ленина. Он даже
строил свое мировоззрение в применении к диктатуре…
Целью Ленина, которую он преследовал с необычайной
последовательностью, было создание сильной партии, представляющей хорошо организованное и железно-дисциплинированное
меньшинство,
опирающееся
на
цельное
революционномарксистское мировоззрение. Партия должна иметь доктрину, в
которой ничего нельзя изменить, и она должна готовить диктатуру
над всей полнотой жизни. Сама организация партии, крайне
централизованная, была уже диктатурой в малых размерах,
каждый член партии был подчинен этой диктатуре центра.
Большевистская партия, которую в течение многих лет создавал
Ленин, должна была дать образец грядущей организации всей
России. И Россия действительно была организована по образцу
организации большевистской партии. Вся Россия, весь русский
народ (а також і всі інші народи, які увійшли до складу нової
імперії. – Авт.) оказался подчиненным не только диктатуре
коммунистической партии, ее центральному органу, но и доктрине
коммунистического диктатора в своей мысли и в своей совести.
Ленин отрицал свободу внутри партии, и этоотрицание свободы
было перенесено на всю Россию. Это и есть диктатура
миросозерцания, которую готовил Ленин. Ленин мог это сделать
только потому, что он соединял в себе две традиции – традицию
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русской революционной интеллигенции в ее наиболее
максималистических течениях и традицию русской исторической
власти в ее наиболее деспотических проявлениях. Социалдемократы, меньшевики и социалисты-революционеры остались
лишь в первой традиции, да и то смягченной. Но соединив в себе
две традиции, которые находились в XIX веке в смертельной
вражде и борьбе, Ленин мог начертать план организации
коммунистического государства и осуществить его. Как это
парадоксально ни звучит, но большевизм есть третье явление
русской великодержавности, русского империализма, – первым
явлением было Московское царство, вторым явлением петровская
империя. Большевизм – за сильное, централизованное государство.
Произошло соединение воли к социальной правде с волей к
государственному могуществу, и вторая воля оказалась сильнее…
Но организовать власть, подчинить себе рабоче-крестьянские
массы нельзя одной силой оружия, чистым насилием. Нужна
целостная доктрина, целостное миросозерцание, нужны скрепляющие символы. В Московском царстве и в империи народ держался
единством религиозных верований. Новая единая вера для
народных масс должна быть выражена в элементарных символах.
По-русски трансформированный марксизм оказался для этого
вполне пригодным» [8, с. 97 – 100].
Мислитель пояснює, чому саме на теренах Російської імперії
ідеї більшовиків заволоділи свідомістю мас. «Уже война (Перша
світова. – Авт.) выработала новый душевный тип, – пише він, –
тип, способный переносить военные методы на устроение жизни,
готовый практиковать методическое насилие, властолюбивый и
поклоняющийся силе. Это – мировое явление, одинаково
обнаружившееся в коммунизме и фашизме. В России появился
новый антропологический тип, новое выражение лиц… В новом
коммунистическом типе мотивы силы и власти вытеснили старые
мотивы правдолюбия и сострадательности. В этом типе
выработалась жесткость, переходящая в жестокость. Этот новый
душевный тип казался очень благоприятным плану Ленина, он
стал материалом организации коммунистической партии, он стал
властвовать над огромной страной. Новый душевный тип,
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призванный к господству в революции, поставляется из рабочекрестьянской среды, он прошел через дисциплину военную и
партийную. Новые люди, пришедшие снизу, были чужды
традициям русской культуры, их отцы и деды были безграмотны,
лишены всякой культуры и жили исключительно верой. Этим
людям свойственно было ressentiment по отношению к людям
старой культуры, которое в момент торжества перешло в чувство
мести… Ленин не мог бы осуществить своего плана революции и
захвата власти без переворота в душе народа. Переворот этот был
так велик, что народ, живший иррациональными верованиями и
покорный иррациональной судьбе, вдруг почти помешался на
рационализации
всей
жизни,
поверил
в
возможность
рационализации без всякого остатка, поверил в машину вместо
Бога» [8, с. 101 – 102].
Таким чином, у СРСР законом життя стала трансформована
імперська доктрина, в якій «самодержавство» перетворилося на
партійну диктатуру, очолювану «вождем», «православ’я» – у нову
«релігію»: догматичний марксизм більшовицького типу, додержання постулатів якого забезпечувалося з жорстокістю, що
перевершувала жахи середньовічної інквізиції, а «народність» – у
інтернаціоналізм, кінцевою метою якого теоретики нового ладу
бачили зникнення націй і утворення єдиного «радянського
народу». Здійснення цієї гуманітарної утопії було можливим лише
за застосування будь-яких засобів примусу і терору. Звичайно, це
був цивілізаційний катаклізм світового масштабу, зіставний хіба
що з періодом гітлеризму у Німеччині, коли один з цивілізаційних
стовпів Європи перетворився на здичавілу орду, яка залила кров’ю
весь світ.
Як справедливо зазначає професор Л. Нагорна, тоталітарна
влада в СРСР будувалася на суцільній уніфікації соціуму,
монополізму у політичній, ідеологічній, культурній сферах. Схема
боротьби добра зі злом була доведена до абсурду – все «не наше»
оголошувалося ворожим. Вихована в тоталітарному цивілізаційному полі, людина легко мирилася із проникненням у всі пори
суспільства «надзвичайщини», погоджувалася із будь-якими
культами, вороже зустрічала інакомислення, призвичаїлася до
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репресій. Своєрідна жертовність, уповання на «соціальні чудеса»
уживалися в її свідомості зі сакралізацією влади, зі звичкою
коритися будь-яким розпорядженням «згори».
На цій основі виник цивілізаційний феномен «тоталітарної
людини» – з особливим, властивим лише їй комплексом атрибутів
і параметрів свідомості, відмінних рис, установок, стереотипів
поведінки, морально-етичних і ціннісних орієнтацій. Система
використовувала дифузний стан суспільної свідомості, її надлом
для підпорядкування людини раціонально-утопічному началу,
втіленням якого виступала держава. Будь-які її дії і ціннісні
орієнтації розглядалися під кутом зору лояльності до влади й були
підставою для звинувачень у неблагодійності з усіма наслідками,
які з цього випливали.
Зовні політична культура тоталітарної доби в СРСР мала
вигляд гомогенної. Видимість культурної, релігійної і навіть
етнонаціональної гомогенності створювалася руйнуванням
традиційної соціальної стратифікації, рішучим викоріненням,
репресіями проти широких верств інтелігенції. Заперечуючи
релігію, оголосивши її «опіумом для народу», більшовизм замінив
її чимось на зразок релігійного фундаменталізму з властивою
останньому нетерпимістю, фанатизмом, схильністю до зовнішньої
обрядовості. Офіційна ідеологія пропагувала зречення людини від
особистих інтересів на користь державних. Участь у масових
заходах та виборах мала характер своєрідної літургії або
політичного спектаклю.
Головним знаряддям підтримування стабільності системи був
страх. Він виступав не тільки як інструмент залякування і розправ,
але і як засіб створення специфічної атмосфери «воєнного табору»,
де найменше відхилення від загальноприйнятих догм каралося як
злочин. Комплекс «оборонної» свідомості і абсолютизація насильства призвели до постановки на конвеєр навіть процесу
фізичного знищення тих, кого режим вважав не досить лояльним і
тому небезпечним для себе. Масовий терор став рутиною,
звичайною справою, якою була, скажімо, колективізація чи
«культурна революція». Наслідком став своєрідний «державний
геноцид» [9, с. 132 – 136]. Недарма один за найкращих президентів
в історії США Р. Рейган колись назвав СРСР «імперією зла».
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Таким чином, ми дійшли висновку, що після жовтневого
перевороту 1917 р. виникла своєрідна антицивілізація, цивілізаційна «чорна діра», перебуваючи в якій всі народи радянської
імперії, а згодом і так званого «соціалістичного табору» зазнали
величезних ментальних і фізичних втрат. Цей феномен вдало, на
наш погляд, проаналізував покійний професор Ю. Павленко –
засновник цивілізаційного методу у вітчизняному суспільствознавстві. Розуміння цивілізаційної структури сучасного людства та
нашої власної цивілізаційної ідентичності, зазначив він,
передбачає відповідь на запитання: чи було створено в СРСР нову
цивілізацію? Відповідаючи на нього, філософ нагадує – ми добре
пам’ятаємо офіційну тезу радянських часів: «радянський народ –
нова історична спільність». Обидві її складові і вона в цілому
безпідставні.
По-перше, безглуздо було казати про «радянський народ» як
народ у власному розумінні цього слова, коли народами залишались узбеки, естонці, українці, башкири, інші. По-друге, та
історична спільність, що до певної міри склалася в межах СРСР, не
була такою вже новою, її ознакою вважалася належність до
величезного державного утворення, з наявністю в його підданих
відповідної («радянської») надетнічної самосвідомості.
Подібні надетнічні спільності історія вже знала. Майже всім
наведеним ознакам відповідали Візантійська імперія, Арабський
халіфат, імперії Китаю, починаючи з часів Хань. У всіх трьох
випадках бачимо поліетнічну (багатонаціональну) державу імперського типу, певний рівень соціально-економічної і культурної
інтеграції, офіційну ідеологію (православ’я, сунітський іслам,
конфуціанство) та пануючу мову, якою укладалися сакральні
тексти, видавалися державні укази і спілкувалася провідна
політична й соціокультурна верства.
Отже, враховуючи стадійні та соціокультурні особливості
названих спільнот, можемо стверджувати типологічну подібність,
що утворилася в СРСР. А оскільки Візантія, Арабський халіфат і
конфуціанські імперії Китаю з залученими до їх силового поля
периферійними народами і державами складали певні цивілізації
(східнохристиянську, мусульманську, китайсько-східноазійську),
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то може скластися враження, що і СРСР репрезентував власне
цивілізаційну спільність.
Проте, за глибокого погляду, такий висновок прийнятним
бути не може. Річ у тім, що будь-яка справжня цивілізація
ґрунтується на певних загальноцивілізаційних архетипах і базових
цінностях (етичних, естетичних, інтелектуальних, сакральних), на
власному спільному і органічному, природному для її представників ідейно-ціннісно-мотиваційному підґрунті. Саме це, а не
військово-політична могутність наддержави утримує цивілізаційну
спільність навіть тоді, коли імперська система розпадається й гине
(прикладів достатньо дає історія східнохристиянського, мусульманського чи китайсько-східноазійського світів). Утім, СРСР
такого духовного підґрунтя попри всі зусилля офіційної
пропаганди не мав і мати не міг. Не міг тому, що комуністична
ідеологія не відповідала (а через свою матеріалістично-атеїстичну
природу не могла відповісти) на головні смисложиттєві,
екзистеційні питання людського буття, її відповіді не здатні були
задовольнити глибинні духовні запити, а отже, вона не могла
запропонувати
дієві
ідейно-ціннісно-мотиваційні
підстави
людського життя.
Радянський Союз охоплював частини різних цивілізаційних
систем, прагнучи нівелювати їх викорінюванням наявних у них
ідейно-ціннісно-духовних основ і насадженням власних квазіцивілізаційних цінностей. У негативній частині цей проект
значною мірою вдався. Якщо духовні підстави життя народів
СРСР і не були цілком знищені, то принаймні зазнали значних
втрат і найсильнішої руйнації. Але штучні цінності комуністичної
ідеології не вдалося нав’язати жодному народові. Комунізм
виявився не тільки деструктивним щодо традиційних цивілізаційних цінностей, а й неспроможним створити нові [10, с.175 – 177].
Цивілізаційно неминучому розпаду СРСР передувала також
доля інших наднаціональних структур – створених у повоєнні роки
під егідою Кремля – Організації Варшавського договору (ОВД) та
Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ). Варшавський договір
(офіційно – Договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу) було підписано 14 травня 1955 року в столиці Польщі
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Варшаві. Він означав створення війскового союзу соціалістичних
держав в Європі – ОВД. До нього ввійшли Албанія, Болгарія,
Угорщина, НДР, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина.
Укладений на 20 років з правом автоматичного пролонгування ще
на 10 років, набрав чинності 5 червня 1955 р.
Згідно з документом, договір укладався в інтересах збереження миру в Європі відповідно до Статуту ООН на основі
суверенітету держав і невтручання в їхні внутрішні справи. Він
передбачав взаємну оборону і військову допомогу в разі нападу на
одну з країн-учасниць, консультації з найбільш гострих питань. У
рамках ОВД було створено Об’єднане командування Збройними
силами (ОКЗС) і Політичний консультативний комітет (ПКК).
Не всі соціалістичні країни увійшли до ОВД. Поза ним
залишилася Югославія, яка проводила незалежну політику й стала
у 1961 р. однією зі засновниць Руху неприєднання. Албанія
припинила свою діяльність в рамцях ОВД на початку 1960-х рр. у
зв’язку з політичними розбіжностями з СРСР, а остаточно вийшла
з її складу 1968 р.
Найбільш неоднозначними епізодами стало придушення
антикомуністичних виступів в Угорщині (1956 р.) і Чехословаччині (1968 р.). В першому випадку в Угорщині радянські
війська провели операцію «Вихрь», а в другому – учасниками
операції «Дунай» стали військові з’єднання не тільки СРСР, але й
НДР, Польщі, Угорщини і Болгарії. Румунія засудила введення
військ у Чехословаччину і після цього скоротила свою участь в
ОВД. У 1981 р. в ОВД обговорювалось питання про введення до
Польщі інтернаціонального військового контингенту на кшталт
чехословацького сценарію, але війська інших країн для
придушення антикомуністичних виступів до Польщі не ввійшли.
Варшавський договір закріпив присутність радянських військ
у деяких соціалістичних державах Європи. За офіційною версією
їхнім завданням було відбиття гіпотетичної атаки з боку НАТО.
Але головною функцією цих угруповань стало недопущення
повалення комуністичних режимів, а також виходу з-під контролю
Кремля. По суті, це були окупаційні війська, що ще раз
підкреслювало ілюзорність постулату про «братню солідарність»
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народів, що належали до т. зв. «соціалістичного табору».
Східноєвропейські держави належали до цивілізації європейської,
й змусити їх залишатися в орбіті московської антицивілізації
можна було тільки брутальною силою.
Найбільшим з радянських військових з’єднань у країнах ОВД
була група радянських військ у Німеччині (ГРВН), створена на
території НДР з частин, що перебували там з часів закінчення
розгрому гітлерівського Вермахту. (З 1989 р. називалася Західна
група військ, ЗГВ) її чисельність в 1980-ті рр. перевищувала
500 тис. чоловік. Усього службу в ній пройшли близько 8,5 млн
радянських військовослужбовців. В їх числі автор цього тексту.
Угруповання радянських військ у Польщі мало назву Північна
група військ (ПГВ), вона також існувала з часів закінчення Другої
світової війни в Європі. В Угорщині після подій 1956 р. на
постійній основі дислокувалася Південна група військ (ПГВ). У
Чехословаччині з 1968 р. перебувала центральна група військ
(ЦГВ). Усі військові з’єднання перебували в цих країнах на основі
двосторонніх договорів між СРСР і урядами цих держав, що, як
зазначалося вище, мало декамуфлювати їх окупаційну сутність.
У 1985 р. дію Варшавського договору продовжили ще на
20 років. Але в СРСР почалася т. зв. «перебудова», яка
передбачала повернення до загальноприйнятих цивілізаційних
цінностей попри всю ілюзорність несилових методів збереження
імперії. Керівництво країни оголосило про свою прихильність
принципам колективної безпеки і роззброєння. СРСР також
проголосив політику невтручання у внутрішні справи соціалістичних країн, які одразу почали дрейфувати в протилежний СРСР
бік, тобто в свою природну європейську цивілізацію.
У 1988–1989 рр. в Болгарії, Угорщині, НДР, Польщі, Румунії і
Чехословаччині почалися масові антиурядові виступи. Вони
започаткували процес зміни влади в усіх державах ОВД.
9 листопада 1989 р. упала Берлінська стіна, після чого почався
процес об’єднання Німеччини. Радянський Союз цьому не
заважав, і, як наслідок, 3 жовтня 1990 р. НДР перестала існувати,
ставши єдиною територією з ФРН, що входила до НАТО.
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У 1989 р. унаслідок багатомісячних перемовин і низки
політичних реформ влада в Угорщині і Польщі перейшла до
проєвропейських сил. У Чехословаччині Комуністична партія
втратила владу в грудні 1989 р. унаслідок мирних масових протестів, діставши назву «Оксамитова революція». У Румунії влада
комуністів упала внаслідок кривавої революції грудня 1989 р. У
Болгарії новий не комуністичний уряд прийшов до влади у 1990 р.
Центробіжні тенденції охопили і сам СРСР, і він не зміг втримати
в своїй орбіті східноєвропейські держави.
Політичні режими, що прийшли до влади в країнах Східної
Європи, здійснили крутий розворот своєї зовнішньої політики на
користь співробітництва зі США та Західної Європи й відмовилися
від тісної взаємодії з СРСР. 1991 р. Угорщина, Польща і Чехословаччина створили власне об’єднання (Вишеградська група),
метою якого стала інтеграція цих держав в євроатлантичні
структури. Про те саме заявили нові уряди Болгарії і Румунії.
У нових умовах ОВД перестала виконувати свої функції й
втратила колишнє значення. 25 лютого 1991 р. було прийнято
рішення про розпуск військової організації Варшавського договору. На зустрічі глав держав і урядів ОВД у Будапешті 30 червня –
1 липня 1991 р. його учасники ухвалили рішення про розпуск
Варшавського договору. Тепер кожна з держав, що входила до
нього, дістала можливість самостійно обирати воєнно-політичних
союзників.
Нові влади Угорщини, об’єднаної Німеччини, Польщі і
Чехословаччини наполягали на виводі з їх територій радянських
військ, що там перебували. Відповідно до договорів, укладених
Радянським Союзом з Угорщиною і Чехословаччиною, почався
вивід з їхніх територій з’єднань Південної і Центральної групи
військ, який завершився у червні 1991 р. Договір з Польщею про
вивід Північної групи військ СРСР уклав 1991 року. Її вивід
закінчився 1993 р., вже після розпаду Радянського Союзу. Вивід
радянських військ з території колишньої НДР було здійснено на
основі Договору про остаточне врегулювання відносно Німеччини
від 12 вересня 1990 р., підписаним СРСР, США, Великобританією,
Францією, ФРН і НДР. Відповідно до нього вивід радянських
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військ необхідно було завершити до кінця 1994 р., після цього
епоха радянського (з 1992 р. – російського) військового
перебування в країнах Центральної і Східної Європи завершилася.
Наслідком розпаду ОВД стало розширення НАТО за рахунок
колишніх членів Варшавського договору на схід і наближення
Північноатлантичного альянсу до кордонів Росії. В 1999 р. його
ряди поповнили Угорщина, Польща і Чехія, в 2004 р. – Болгарія,
Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія й Естонія, в 2009 р. –
Албанія і Хорватія. Всі східноєвропейські країни колишнього ОВД
повернулися в лоно своєї цивілізації й з більшим або меншим
успіхом інтегрувалися в Європейський Союз. Що стосується
СРСР, то він також розпався, але з зовсім іншими наслідками.
Крім суто цивілізаційних причин краху т. зв. «соціалістичного
табору», існували і глобальні проблеми економічного характеру,
які також сприяли цьому процесові. Співробітництво країн-членів
РЕВ забезпечувало в 60–70-х рр. минулого століття порівняно
стабільний економічний розвиток. Так, у 1975 р. на частку країнчленів РЕВ припадала третина світового промислового виробництва, господарський потенціал цих держав виріс з 1949 р. у
кілька разів. Багато країн світу (наприклад: КНР, Мексика,
Фінляндія) входили до складу організації як спостерігачі.
Але наприкінці 70-х рр., минулого століття модель
«соціалістичного розподілу праці» увійшла у кризовий період. На
шляху подальшого розширення взаємної торгівлі з’явився т. зв.
«структурний бар’єр». Можливості нарощування постачання
палива й сировини з СРСР помітно звузилися без компенсуючого
зростання радянського експорту готових виробів.
Масштаби і форми виробничої кооперації країн-членів РЕВ
суттєво відставали від західних стандартів. Цей розрив збільшувався внаслідок неспроможності неринкової економіки
оперативно використовувати новіші досягнення науково-технічної
революції. Поряд з помітною стагнацією міждержавного обміну в
РЕВ почали виявлятися й інші проблеми: дефіцит високоякісних
товарів у взаємній торгівлі, посилення її вартісної незбалансованості, масштабна інерційність структури товарообігу.
Зростаючі дезінтеграційні процеси в т. зв. «соціалістичному
таборі» і внутрішні економічні проблеми, пов’язані з обвалом цін
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на енергоносії, змусили керівництво СРСР у 1989 р. запропонувати
партнерам по РЕВ перейти до торгівлі за середньосвітовими
цінами у вільно конвертованій валюті: 29 червня 1990 р. Держбанк
СРСР повідомив країни РЕВ про вихід СРСР з 1 січня 1991 р. зі
системи розрахунків у карбованцях і переході на розрахунки у
вільно конвертованій валюті, що фактично підривало основу
існування організації.
28 червня 1991 р. у Будапешті на 46-му засіданні Ради країничлени РЕВ, Болгарія, Угорщина, В’єтнам, Куба, Монголія, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина підписали Протокол про
розформування організації. Так завершилася історія соціалістичної
економічної інтеграції [11]. Кожна країна, що перебувала в орбіті
СРСР, почала інтегруватися у властиве їй цивілізаційне
середовище.
Нарешті настав час і для СРСР. Прологом його розпаду став т.
зв. «парад суверенітетів». Таку назву в публіцистиці тієї доби
дістав процес суверенізації союзних республік. Центр був
неспроможним вирішити жодної з національних проблем, що
накопичувалися, і це стало поштовхом для руху національних
республік у напрямі створення самостійних держав. За лічені
місяці всі союзні й більшість автономних республік прийняли
декларації про свій суверенітет, про верховенство республіканських законів над союзними. В деклараціях республіки оголошували себе власниками землі та її надр. Частина з них прийняла
закони про державну мову, оголосила про створення власних
армій та валюти.
З колишніх союзних республік першою проголосила
суверенітет Литовська РСР. Відбулося це 11 березня 1990 р.,
12 червня того ж року її наслідувала Російська Федерація. У 1991
р. «парад суверенітетів» набрав ще більших обертів. 9 квітня
суверенність проголосила Грузинська РСР, 20 серпня – Естонська
РСР, 21 серпня – Латвійська РСР, 24 серпня – Українська РСР,
25 серпня – Білоруська РСР, 27 серпня – Молдавська РСР,
30 серпня – Азербайджанська РСР, 31 серпня – Киргизька РСР,
1 вересня – Узбецька РСР, 9 вересня – Таджицька РСР, 23 вересня –
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Вірменська РСР, 27 жовтня – Туркменська РСР, 16 грудня
Казахська РСР.
Реальна небезпека некерованого розпаду СРСР змусила центр
і республіки шукати шлях до компромісу. Ідея ухвалення нового
Союзного договору була висунута Народними фронтами Прибалтики ще 1988 р. Але до середини 1989 р. вона не знаходила
підтримки у політичного керівництва країни. Однак «парад
суверенітетів» змусив центр таки зробити спробу врятувати
становище шляхом укладання нового Союзного договору.
12 червня 1990 р. Рада Федерації (новий орган, створений
одночасно із утвердженням посади президента СРСР) висловилася
за створення Союзу суверенних держав з можливим поєднанням
елементів федерації і конфедерації. Невдовзі в резиденції
М. Горбачова в Ново-Огарьові почав працювати підготовчий
комітет з укладанняи тексту нового Союзного договору.
Згідно з ним республіки значно розширювали свої права,
центр з керуючого перетворювався в координуючий. У руках
союзного керівництва залишалися лише питання оборони, фінансової політики, внутрішніх справ. Решта питань мала
вирішуватися на республіканському рівні. Фактично СРСР як
єдина держава переставав існувати [12].
Підписання нового Союзного договору було зірвано
серпневим путчем – Державний комітет надзвичайного стану
(ДКНС), – після провалу якого незалежність проголосили майже
всі союзні республіки. За цих умов Б. Єльцин, щоби покінчити з
двовладдям у Москві, вирішив зустрітися з главами держав
Білорусі і України у Білорусі задля того, щоб остаточно «поховати» СРСР. Зустріч відбулася 7 грудня 1991 р. у Віскулях
(Біловезька Пуща). У підписаній угоді було зазначено, що
Республіка Білорусь, Російська Федерація і Україна як державизасновники Союзу РСР, що підписали Союзний договір 1922 р.,
констатують: «Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і
геополітична реальність припиняє своє існування» [13].
Натомість на другий день, 8 грудня, там само глави РФ (Борис
Єльцин), Білорусі (Станіслав Шушкевич) і України (Леонід Кравчук) підписали «Угоду про створення Співдружності Незалежних

226 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

держав». У ній зазначалося, що хоча СРСР припинив своє
існування, виходячи з історичної спільності народів, зв’язків між
ними, враховуючи двосторонні договори, наміри розвивати свої
відносини на основі взаємного визнання і поваги державного
суверенітету, сторони домовилися про створення Співдружності
Незалежних Держав.
21 грудня 1991 р. глави 11 колишніх союзних республік:
Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови,
Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекістану, України підписали Алма-Атинську декларацію стосовно принципів СНД.
Організаційний етап завершився 1993 р., коли 22 січня у
Мінську було прийнято Устав СНД – основоположний документ
організації. 18 жовтня 2011 р. вісім держав-учасниць Співдружності – Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія,
Молдова і Таджикистан підписали договір про зону вільної
торгівлі. Проте, з цивілізаційної точки зору, всі намагання Росії
хоча б якоюсь мірою зберегти надію на відновлення в тій чи іншій
формі імперські структури виявилися марними. Абсолютна
несумісність цивілізаційних векторів розвитку Російської Федерації та інших країн-учасниць СНД зробили це утворення
нежиттєздатним. Російська імперія за своєю суттю не могла бути
рівноправним партнером для будь-якої країни. Звідси – газові та
торговельні війні, кабальні контракти (згадати хоча б сумнозвісному угоду 2008 р. між РФ і Україною в енергетичній сфері),
відвертий шантаж і погрози вирішувати спірні питання силовими
методами. Логічним апофеозом такої політики стали воєнна
агресія проти Грузії 2008 р., анексія в України Криму 2014 р. і
гібридна війна проти нашої країни, що триває досі.
За цих умов Україна була змушена скорегувати своє
ставлення до СНД. У День Європи, 19 травня 2018 р., на
офіційному сайті Президента П. Порошенка з’явився Указ «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 травня
2018 року», «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних
Держав». У телевізійному зверненні Петро Порошенко зазначив:
«Сьогодні ми зробили все можливе, щоб перейти Рубікон…Ми
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розглядали СНД виключно як інструмент цивілізаційного
розлучення з імперією. Нам там (в СНД) нема чого більше робити –
ми йдемо в Європу».
Нагадуємо, що Україна здобула у Співдружності статус
держави – засновника та асоційованого члена, але ніколи не
входила у пострадянське новоутворення повністю, оскільки не
ратифікувала Статут, прийнятий 1993 року.
У 2009 році, спираючись на відповідну статтю Статуту, зі СНД
вийшла Грузія. Нині прийшла черга України. Де-факто Україна
припинила участь у роботі органу ще 2014 року. Зараз відкликано
всіх представників нашої держави з уставних органів СНД.
Дононсуються ті угоди, які суперечать національним інтересам
України. З Росією необхідно розірвати угоди в економічній сфері.
Але вихід України з СНД не повинен позначатися на нормальних
стосунках з Казахстаном або Білоруссю. Україна поставить
правову крапку в участі в СНД, і це буде сприяти більш активному
цивілізаційному зближенню з Заходом, євроінтеграції, входженню
до НАТО [14].
Які ж цивілізаційні вектори розвитку обрали пострадянські
республіки? Чітко визначилися з ними лише країни Балтії. Вони
провели відповідні реформи і досить легко інтегрувалися в
європейську спільноту. Але треба враховувати, що, по-перше,
вони перебували у складі СРСР значно менше часу, порівняно з
іншими, по-друге, спільноти в них були переважно мононаціональними, по-третє, є невеликими за розмірами й мали
усталені контакти зі скандинавськими країнами. Що ж стосується
інших республік колишнього СРСР, то ситуація тут склалася
діаметрально протилежним чином.
В Узбекистані і Туркменії до влади прийшли диктаторські
режими, які завдяки могутньому репресивному апаратові,
успадкованому з часів Союзу, тримають населення в абсолютному
послусі, а ідеологію радянських часів замінили на відповідні
ісламістські постулати далекої минувшини. Це – закриті спільноти, і
їх цивілізаційне майбутнє залишається невизначеним. Завдяки
спільним кордонам з Китаєм вони, скоріше за все, перебуватимуть
в орбіті цієї світової надпотуги.
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Казахстан і Білорусь певний час рухалися в кільватері Росії,
створили з нею т. зв. Митний союз, а Білорусь утворила з РФ
навіть «Союзну державу», угода про яку набула чинності 26 січня
2000 р.
Проте, як і всі пострадянські утворення, ці структури
виявилися фікцією. Казахстан відверто переорієнтувався на Китай,
а білоруський диктатор О. Лукашенко тримається Росії тільки
тому, що західний світ не сприймає його режим, а з Московії за
лояльність можна виторговувати певні економічні дивіденди. Але
білоруси, безсумнівно, належать до західної цивілізації, і їх прихід
до неї лише справа часу. Про це свідчить і те, що пожиттєвий
президент Білорусі О. Лукашенко останнім часом все частіше і
відвертіше виступає проти свого кремлівського куратора.
Невизначене цивілізаційне становище Киргизії, яка пережила
кілька державних переворотів і дрейфує то у бік Заходу, то у бік
Росії.
Що стосується республік Закавказзя, то Грузія, яка після
військової агресії з боку Кремля припинила з ним дипломатичні
відносини й, незважаючи на втрату значних територій, послідовно
рухається в Європу. Вірменія до останнього часу, сподіваючись на
підтримку Росії в конфлікті з Азербайджаном за Нагірний
Карабах, погоджувалася на роль «молодшого брата» Росії, але
після приходу до влади Ніколи Пашиняна вона, напевне, відійде
від такої стратегії й переведе рейки вірменського потяга на
західний маршрут. Що ж стосується Азербайджану, то він
унаслідок цивілізаційної традиції тяжітиме до Туреччини, але за
умов Карабаського конфлікту змушений робити реверанси в бік
Москви. Проте потужні енергоресурси дозволяють цій країні вести
незаангажовану політику.
У Молдові постійно чергуються то промосковські, то
прозахідні режими. Росія, як і в інших проблемних для неї
регіонах, створила там анклав у вигляді т. зв. Придністровської
Молдавської республіки і загрозою мілітарного втручання всіляко
блокує прагнення молдаван до унії з Румунією, а отже, з Європою.
Але і тут, внаслідок цивілізаційних законів, все залежатиме від
швидкості падіння останньої світової імперії.
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Перейдемо, нарешті, до країн, від цивілізаційного розвитку
яких значною мірою залежать не тільки долі пострадянських
республік, але й усього світу. Це – Росія і Україна – найбільші
уламки колишнього Союзу. Відразу зазначимо, що радянська
система за сімдесят років свого існування породила своєрідного
гомункулуса – радянську людину. Вона відрізнялася від решти
гомосапієнсів тим, що, за винятком незначної кількості осіб,
слухняно виконувала сакральні вимоги влади, але задля особистого виживання вважала за необхідне красти, де тільки можна.
Проте з крадіями влада люто розправлялася. Найбільш масштабних – розстрілювали, маленьких – кидали за грати. Але вірус
крадійства назавжди увійшов у геном пострадянської людини. Це
не могло не позначатись і на поведінці правлячого на той час,
політичного класу. Ним були партноменклатура і верхівка
комсомолу. Першій не було сенсу щось вигадувати. Вона мала все.
Другому доводилося користуватися недоїдками з «панського»
столу і чекати, коли доля занесе їх на партійний Олімп. З початком
перебудови саме останні зрозуміли, що настав їхній час. Вони
знали механізми системоутворення і функціонування економіки,
знали, як переорієнтувати схеми державних грошових потоків і
сповна ними користувалися. А якщо чогось не знали, то прислуховувалися до підказок ватажків злочинного світу, з якими згодом
зрослися. Таким чином у кожній колишній союзній республіці ще
за існування СРСР сформувався клас майбутніх олігархів і «хазяїв
життя». Після розвалу СРСР вони сповна показали, на що здатні.
Україна виходила на рівень реального державотворення
кілька разів. І незмінним співучасником цих подій виступала
Росія. У випадку з розпадом СРСР слід бути вдячним саме їй за те,
що її тодішні лідери своїми діями унеможливили подальше
існування наддержави. Не можна не розуміти, що ситуація 1990–
1991 рр. стала реальністю тільки завдяки унікальному збігові
політичних обставин і чинників, серед яких конфлікт Б. Єльцина і
М. Горбачова посідав не останнє місце. Тоді дуже швидко,
протягом кількох тижнів, у Москві припинилося протистояння
двох принципово різних державних організмів, а решта колишніх
союзних республік, скориставшись цим, почали самостійне життя.

230 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

Єльцинська Росія докорінно відрізнялася від Росії традиційної. І на перших порах це були позитивні зміни. Але це
стосувалося лише демократичних інститутів і певної свободи
слова. Економічна ситуація ставала дедалі катастрофічнішою.
Команда молодих реформаторів, яку формував Б. Єльцин, виявилася нездатною керувати державою. Почалися чеченські війни, в
Москві був розстріляний з танків парламент, стався дефолт,
зажерлива «сім’я» президента роздавала державні монополії
всілякого роду авантюристам і пройдисвітам, а ті, в свою чергу,
забезпечували їй постійну «долю» у надприбутках. Корупція і бандитизм досягли нечуваних масштабів. Ціни на енергоносії впали
до мінімуму.
Під час своєї першої президентської каденції Б. Єльцин дещо
«прищемив хвоста» всесильному, але підпорядкованому партії
КДБ. Але під час другої – комітет уже під назвою ФСБ підняв
голову. Її очільником було призначено підполковника В. Путіна,
який спромігся оточити себе відданими реваншистами. Було
здійснено дві спроби КДБ, а потім ФСБ прийти до влади. В серпні
1991 р. провалився путч т.зв. ДКНП (ГКЧП), а у березні 1996 р.
заколот О. Коржакова – керівника служби безпеки Б. Єльцина.
Тоді чекісти змінили тактику. Захоплення влади в колосальній
країні вони вирішили здійснити не через заколот, а цілком
легітимно, опанувавши посаду президента Росії. Момент для цього
було обрано дуже вдало. У 1999 р. Єльцин уже був абсолютно
недієздатний і не міг опиратися т.зв. «конторі», яка мала величезний компромат і на нього особисто, і на його сім’ю. В обмін на
повний імунітет і недоторканність йому та членам його сім’ї були
запропоновані на вибір три кандидатури на роль наступника:
Євген Примаков, давній функціонер КДБ і колишній директор
Служби зовнішньої розвідки Росії, Сергій Степашин, колишній
директор Федеральної служби контррозвідки, і Володимир Путін –
директор ФСБ Росії. На кому б не зупинив свій вибір Єльцин,
влада в кожному разі переходила до спецслужб. Перебуваючи під
загрозою імпічменту, Єльцин змушений був, як колись престарілий канцлер Гіндербург у Німеччині, обрати наступника.
Гіндербург обрав Гітлера, Єльцин – Путіна.
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Здобувши посаду президента, Путін і Ко радикально змінили
систему державної влади в Росії. Фактично було розпущено
верхню палату парламенту Раду Федерації, знищено самостійність
і виборність губернаторів, повернуто систему жорсткого контролю
Кремля і спецслужб над усіма сферами економічної та соціальнополітичної діяльності, взято під пильний контроль засоби масової
інформації, знищено адекватну виборчу систему, що перетворило
вільне волевиявлення на фікцію, парламент став ляльковим
зібранням «одобрямсів» на кшталт сталінський часів.
Відомий російський історик і публіцист Ю. Фельштинський
пояснює феномен встановлення в Росії КДБкратії таким чином:
«Період правління Путіна припав на нечуване в історії зростання
цін на сировину і корисні копалини, Путін підняв рівень
благополуччя в країні, дав змогу розвиватися і розквітати ринковій
економіці; сформував певний кодекс, правила гри, які повинні
були усвідомити і прийняти всі її учасники – так звана еліта.
Кодекс цей був досить простий – той, хто планував конкурувати за
владу з Кремлем, підлягав знищенню (економічному, і навіть
фізичному). Тому, хто хотів усього лише розбагатіти, дозволено
було згодом стати членом корпорації «Росія», на чолі якої стояв
голова Ради директорів корпорації – Володимир Путін.
«От тільки склад Ради директорів корпорації і кількість акцій,
що належали кожному її члену, залишалися великим державним
секретом, про який можна було тільки догадуватися» [15, С. 6].
Фактично російська еліта перетворилася в орден на кшталт
німецької НСДАП або КПРС у Радянському Союзі. Але, на відміну
від своїх попередниць, орден цей не має ідеологічної складової, а
за програму йому правлять заяложені постулати «русского мира»,
якихось міфічних «скреп», які нібито віками допомагають Росії
залишатися імперією, божевільна ідея відродження СРСР. Та
найголовніше – це гроші, які кремлівська камарилья дозволяє
своїм апологетам вилучати з бюджету. Якщо перефразувати девіз
есесівців «Наша честь – вірність», то для сучасного російського
політичного класу він звучатиме: «Наша честь – гроші». До речі,
західні санкції проти російських олігархів з путінського оточення
невдовзі дадуть змогу дізнатися, ж коштує ця «честь».
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«Орденський» характер нинішньої російської влади визнають
і самі новітні «мечоносці». Так, тодішній голова Федеральної
служби з контролю за обігом наркотиків (ФСКН) генерал Черкасов
у жовтні 2007 р. опублікував у газеті «Коммерсантъ» статтю за
назвою «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев: о «войне групп» внутри спецслужб». У ній він, зокрема,
наголошує, що саме чекісти врятували Росію від загибелі
наприкінці дев’яностих – початку нульових. Наведемо декілька
цитат з цього допису.
«Падаючи у прірву, пострадянське суспільство вчепилося за
цей самим «чекістський» гачок. І зависло на ньому. А комусь-то
хотілося, щоб воно вдарилося в дно і розбилося вщент. І ті, хто
цього чекали, дуже образилися. І стали обурюватися, говорячи про
погані риси «чикістського» гачка, на якому трималося
суспільство…
І все ж ми допомогли, врешті-решт, утримати країну від
остаточного падіння. У цьому полягає один із сенсів Епохи Путіна,
у цьому історична заслуга президента Росії. І це накладає на наше
професійне товариство велику відповідальність, яка не має нічого
спільного зі чванливим самовдоволенням…
Для того, щоб будь-яка корпорація (чекістська в тому числі)
була здоровою, вона має бути носієм норм. (У Росії ці норми
чомусь дістали назву «скреп». – Авт.). Бажано, щоб ці норми були
не лише внутрішніми, але й загальнонаціональними [16, с. 221 –
222].
Про те, які ці «норми», свідчить той факт, що переважна
більшість російських громадян за останні роки втратила залишки
навіть радянської псевдоцивілізації. КДБкратія в РФ зуміла
відродити в державі атмосферу тотального страху й істеричної
ненависті до навколишнього світу. Ксенофобія досягла нечуваних
з часів Сталіна масштабів. В умовах демократії КДБкратія
існувати не може. Отже, захопивши владу, вона відродила всі
негативні традиції російського правління, яке мало змінилося з
часів чингісханівської «Яси». Войовничість для Росії є природною
формою існування. І Путін тут лише виконавець завдань, що
стоять перед російською державною машиною.
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Відомий російський журналіст і політичний аналітик
О. Невзоров зазначає з цього приводу: «Росією завжди керувала
партія війни. Ніяких інших партій у цій країні не було і на
найближчу перспективу не передбачається. Це було починаючи з
ХVІ ст., і продовж усіх наступних століть Росія жила тим, що
поглинала і пережовувала сусідів. Заливала все це кров’ю,
зригувала, тормозила в розвитку, але, ледве відновившись,
починала агресію заново» [17].
Щодо розв’язання Кремлем братовбивчої війни в Україні він
же підкреслив: «Це абсолютно ординарна практика спілкування
моєї країни зі своїми сусідами. Існує думка про те, що війна –
вигідна справа. Безумовно, але мені не хотілося б розмінюватися
на дрібницях, вважаючи, що лише бажання збагачення рухає
Росією. Звичайно, і це серед іншого, але проблема значно
серйозніша. Росія з допомогою «рубила» яке тягнеться за нею ще з
давніх часів, намагається будь-якими способами коректувати
сьогодення. До пори до часу нам це, на жаль, удавалося. Але з
Україною, очевидно, така політика не пройде. Врешті-решт, її
хтось-таки має зупинити» [17].
З цією точкою зору погоджується інший авторитетний
росіянин – письменник й історик Г. Чхартішвілі, відомий під
псевдонімом Б. Акунін. В інтерв’ю Ж. Нємцовій, дочці вбитого
біля Кремля 2015 р. Бориса Нємцова, яка працює зараз в
російській службі радіо «Німецька хвиля», він, зокрема, зазначив:
«Дивна річ, але в нашій історії жодний реформатор не замірявся на
фундамент держави, закладений ще в ХV ст. об’єднувачем Русі
Іваном ІІІ. Він створив принцип побудови ординської держави,
тому що на той час руські просто не знали системи, яка б
працювала ефективніше, ніж чингізханська держава.
У перші часи існування Росії ця конструкція непогано
працювала. Вона надто міцна. Але в ХХІ ст. умови існування
змінюються. Так звана м’яка сила стає настільки важливішою за
анархічну жорстку силу, що жити по-колишньому уже неможливо.
А у нас країна, як і раніше, керується не законами, а указами
великого хана, жодний закон не може бути вищим за волю
великого хана. Для цього потрібний сакральний правитель.
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Разом з тим це система, в якій найвищою цінністю є держава.
У ній не держава обслуговує людей, а люди обслуговують
державу. У ній немає поняття про особисті права, а є поняття про
особисті привілеї, які визначаються твоїм становищем у цій
структурі і мірою вірності начальству.
Зрештою, в цій системі більшого значення має таємна поліція,
як її не назвеш. Це така дублююча структура влади, це єдина
можливість правителя контролювати, що відбувається по цій всій
вертикалі». ( Ми вже зазначали, що російський феномен полягає в
тому, що нині саме спецслужби є верховною владою в цій країні. –
Авт.)
На початку 2014 р., вважає Акунін, Путін прийняв рішення,
яке зворотнього боку вже не має. Щодо становища Росії в світі це
курс на поглиблену ізоляцію країни, на протиставлення її решті
світу. В перспективі, як ми розуміємо, – залізна завіса. А в
середині країни – це курс на довічне правління. Це принципово
інша держава. [18].
Як бачимо, російські інтелектуали добре усвідомлюють, що
несе росіянам і всьому світові КДБівська корпорація під гаслами
«русского мира». Росія перетворилася на цивілізаційну «чорну
діру» і її деградація триває.
Почавши свою першу президентську каденцію з типово
КДБівської провокації – підриву житлових будинків у Москві й
розв’язавши після цього другу чеченську війну, Путін спалив за
собою мости. «Корпорація» була змушена надати своєму лідеру,
по суті, диктаторські повноваження й всіляко сприяти розкрутці
його «культу особи». У ХХІ ст. були перенесені зовнішні атрибути
минулого й позаминулого століть і головним завданням пропагандистської машини стало закарбування у свідомості населення
сталінського постулату: «Русский народ – царист».
Члени путінської корпорації – нова знать – всіляко підтримують свого «царя» задля власного збереження. Для низів же була
вигадана легенда про світовий заколот проти Росії, протистояти
якому може лише «вождь». Мовляв, тільки Путін у змозі врятувати
росіян від американців і НАТО, від «бандерівців» і грузинів.
Відіграла тут свою роль і особливість менталітету росіян, на яку
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звернув увагу свого часу великий російський фізіолог, нобелівський лауреат Іван Павлов (до речі, переконаний російський
націоналіст – Авт). В одній зі своїх лекцій він зазначив: «Взагалі я
повинен висловити свій сумний погляд на російську людину.
Російська людина має таку слабку мозгову систему, що вона не
спроможна сприймати дійсність як таку. Для нього існують тільки
слова. Його умовні рефлекси координовані не з дійсністю, а зі
словами» [ 19, с. 345].
До якого маразму російські політики дійшли в роздмухуванні
нового «культу особи», свідчить такий епізод. Президент Росії
нагородив депутата Держдуми і лідера ЛДПР В. Жириновського
орденом «За заслуги перед Отечеством» другого ступеня. Володимир Вольфович, який раніше пропонував іменувати президента
Росії не інакше як «верховним правителем», так розчулився, що
попрохав у вождя слово для подяки. Після схвального знаку
хазяїна він проголосив: «У нас было три отечества: Российская
империя, Советский Союз и нынешняя новая демократическая
Россия. И мы иногда размышляем, какая идеология, какие скрепы.
Но в ХIХ веке размышлений не было, и в Российской империи был
самый лучший государственный гимн. Буквально четыре строчки».
Після цього, здійнявши руки до неба, Жириновський заспівав:
«Боже, царя храни! [20]. Сильный, державный, царствуй на славу,
на славу нам! Царствуй на страх врагам, царь православный! Боже,
царя храни!». Ця маячня була зустрінута схвальними оплесками,
причому аплодував і сам «вождь».
Таким чином «русский мир» не здатен запропонувати світові
жодної привабливої ідеї. Всією своєю суттю він спрямований у
таке далеке минуле, що будь-яка країна, яка погодиться йти у його
кільватері, автоматично викреслить себе зі сфери сучасної
цивілізації. Так само як ідеї «чучхе» у Північній Кореї, ідеологія
«русского мира» побудована на варварстві, терорі та безправ’ї.
Тому Україна, якщо вона може і хоче розвивати свою цивілізацію,
не повинна у переддень президентських і парламентських виборів
забути про ймовірний реванш російської п’ятої колони.
Анексія Криму й гібридна війна на Донбасі стали тим
рефлекторним ексцесом смертельно хворої системи, який
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унеможливив навіть теоретичні сподівання на відновлення
Українсько-Російської «унії». КДБівська «корпорація» ще раз
довела свою неспроможність до будь-якого адекватного аналізу
поточної ситуації. Її інтелектуальний потенціал вичерпується
двома фразами героя оповідання М. Салтикова-Щедріна «История
одного города»: «Раззорю» та «Не потерплю!». Тому і результат
агресії виявився протилежним очікуваному.
Росія щораз більше перетворюється на фундаменталістську
сатрапію східного типу. Замість «Новоросії» Путін отримав
«Новоазію», «русский мир» перетворився на лайливе поняття,
ставка на відродження імперії в її колишніх кордонах стала
катастрофою перш за все для народів Росії.
Встановивши в Росії чорносотенні порядки, Путін повторив
фатальну помилку Миколи ІІ, який у кризовій ситуації вирішив
опертися на найбільш декласовані маси населення, екстремістські
й одіозні організації, зорієнтовані не на будівництво будь-чого, а
на погроми. Все це закінчилося національною катастрофою 1917 р.
На жаль, всесвітньою катастрофою може закінчитися й історія
пострадянської Росії, якщо конаюча КДБекратія розв’яже чергову
світову війну. Такий розвиток подій не виключає вже згадуваний
історик Юрій Фельштинський. Більше того, він навіть називає дату
вірогідного її початку – вересень 2020 р. «Європа переможе у цій
війні, – зазначає історик, – тому що Росія не в змозі вести її проти
всього людства. Результатом цієї війни буде розпад Російської
Федерації, на тлі якої розвал Радянського Союзу в 1991 році
видасться скромною репетицією поряд з прем’єрою. Я далекий від
думки, що в Росії сьогодні вистачить внутрішніх сил для того, щоб
зупиниту катастрофу, яка насувається. Путін – агресор і палій
війни. Ця війна принесе Росії ганьбу, спустошення і смерть.
Українці довели на Майдані, що готові померти за свою свободу.
Не очевидно, що росіяни готові померти за імперські амбіції
Путіна. До того ж, за всю історію демократичний світ не програв
жодного бою. Він виходив переможцем з усіх битв» [15, с. 11].
Для тих же, хто хоче приблизно зрозуміти, що чекає
післяпутінську Росію, радимо прочитати геніальний романантиутопію Володимира Войновича «Москва 2042».
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Керівництво Російської Федерації вважає, що в Україні
сфокусувалися геополітичні й геоекономічні інтереси США, ЄС,
РФ та Китаю. Зовнішній контроль над Україною забезпечує
суттєві переваги щодо геополітичного домінування у Європі. З
позиції воєнної безпеки РФ, українська територія передусім
розглядається як геостратегічна «буферна зона», що є невід'ємною
складовою територіальної оборони Росії. Сучасні російські
геостратегічні цілі стосовно України перетинаються з асиметричними геостратегічними цілями США та ЄС, що зумовлює певний
рівень антагоністичності та геополітичного напруження.
Російська зовнішня політика у цьому напрямі зорієнтована на
повернення втрачених геостратегічних позицій в Україні з
одночасним пошуком компромісних рішень з Євроатлантичними
опонентами.
Крім того, на конфронтацію навколо України впливає фактор
особливостей політичного мислення президента РФ В. Путіна. Він
вважає себе історичним «месією», на якого покладена роль
захисника «русского мира» у світі. Зокрема, В. Путін вбачає у
проєвропейському курсі України такі загрози для власної політики: підрив російських ідеологічних основ «русского мира»
(стосовно єдності трьох «братніх» народів Росії, України і
Білорусі), що використовується урядом РФ для формування
ідеологічного геопростору на західних кордонах Росії; виклик
ціннісно-ментальним основам російської державності і православного центру Московського патріархату («Київ як мати міст
руських», «Полтава і Севастополь як міста слави російської зброї»;
«Києво-Печерська і Почаївська лаври як центри духовного життя
православної Росії») тощо.
В уявленні В. Путіна відрив України від РФ та її інтеграція у
Євроатлантичне співтовариство руйнує ідеологічні підвалини
російської державності як одного із провідних геополітичних
центрів сили у Європі, що змушує його вдаватися до силових
методів тиску.
Утім, російська агресія проти України має низку й більш
прагматичних мотивів. Українська транспортна інфраструктура (в
т. ч. різні трубопроводи), підприємства ВПК, Севастополь як база
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Чорноморського флоту РФ – це лише найкритичніші матеріальні
чинники залежності імперських амбіцій Москви від колишньої
союзної республіки.
Інші російські активи в Україні також змушують Кремль
боротися за збереження контролю над політикою Києва. В Україні
перебуває щонайменше половина пастви Російської православної
церкви, тут існує величезний 40-мільйонний ринок для російських
культурних індустрій. У разі «відокремлення» української історії
та культури від російської імперської традиції потребуватимуть
перегляду базисні ідеологічні установки російського патріотизму і
сама російська ідентичність.
Значною є й геополітична ціна «втрати України». Без неї Росія
багато в чому втрачає переконливість своєї позиції в торгах із
Заходом. Не зумівши підкорити Київ, Москва почуватиметься
менш впевнено у відносинах із Кишиневом, Баку, Ташкентом,
Астаною і навіть Мінськом. Для самих росіян приклад українців є
потужним стимулом для критичного ставлення до власної влади. І
це, мабуть, ключовий фактор, що вплинув на рішення Путіна
сприяти кризі влади в Києві і скористатися нею для силового
втручання.
Починаючи з 2014 р. гібридна війна, яку здійснювала
Російська Федерація проти України протягом багатьох років,
перейшла в гостру фазу, що позначилася анексією Кримського
півострова та початком бойових дій на Сході нашої країни.
Особливістю гібридної війни є те, що агресор не вдається до
класичного військового вторгнення, а використовує поєднання
прихованих операцій, диверсій, кібервійни, а також надає підтримку повстанцям, які діють на території супротивника. Перші
ознаки гібридної війни з'явилися ще в середині 1990-х років і
проявилися у войовничих антиукраїнських заявах В. Жириновського та мера Москви Ю. Лужкова, особливо під час відвідувань
останнім Севастополя. На міждержавному рівні російська сторона
всіляко затягувала договірно-правове оформлення міждержавного
кордону, розмежування Чорного і Азовського морів та Керченської протоки, створювала умови для максимального продовження
термінів перебування в Криму бази Чорноморського флоту Росії.
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На побутовому рівні серед населення культивувалася теза про
те, що Україна залишається частиною імперії, яка через
непорозуміння і внаслідок «підривної» діяльності західних країн, а
також «бандерівців» усередині країни тимчасово перебуває поза
межами єдиного імперського простору. Такої самої думки
дотримується і нинішній президент РФ В. Путін, який неодноразово наголошував, що українці та росіяни – один народ.
Особливо загострилися стосунки між двома країнами після
Помаранчевої революції в Україні і проголошення курсу на
європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Москва бачить Україну або як союзника на кшталт Білорусі,
або у статусі країни «третього світу» з її подальшим використанням
як джерела робочої сили, поповнення європейського генофонду,
частини технологічного процесу та аграрного придатка.
Оскільки розвиток ситуації в Україні, проєвропейські настрої
переважної частини населення країни, підтримка західного курсу з
боку США та об'єднаної Європи й відповідна фінансова і
політична допомога унеможливили реалізацію першого варіанта,
російське керівництво взяло курс на максимальну руйнацію і
навіть знищення української державності.
Унаслідок гібридної агресії режиму Путіна вдалося завдати
Україні великих втрат. Анексовано Республіку Крим. Створено
маріонеткові сепаратистські режими на території Донецької та
Луганської областей. Зроблено все, щоб унеможливити вступ
України до НАТО у найближчі роки. Знижено транзитні можливості України. Створено додаткові важелі впливу на внутрішньополітичні процеси в Україні та підстави для її регіоналізації,
зокрема, через механізми Мінських домовленостей. Виснажується
економіка України, що змушена витрачати значні кошти на війну
та втратила великі виробничі потужності, а також ринки для своєї
продукції. Кремль намагається зменшити геополітичну роль
України і не допустити її перетворення на регіонального лідера.
Формується образ України як націоналістичної, ворожої для
європейських країн держави з непрогнозованою політикою та
маргінальним соціумом.
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Метою дестабілізації, з огляду на інтереси Кремля, є також
низка взаємопов'язаних завдань, що виходять за межі «покарання»
України за відмову від союзу з Москвою:
1) зміцнення позицій у Чорноморському регіоні (символічне
«повернення» Криму, контроль за Керченською протокою і
прибережним морським шельфом, забезпечення базування Чорноморського військово-морського флоту в Севастополі);
2) перехоплення у Заходу ініціативи щодо впливу на вектор
трансформацій пострадянського простору, визнання беззастережного лідерства на ньому Росії та необхідності врахування її
інтересів;
3) зміна самого стилю глобальної політики, нав'язування
світу кризового сценарію, який «обнулить» цивілізаційну перевагу
лідерів глобалізації, девальвує їхні цінності і зруйнує принципи
того світоустрою, який не влаштовує амбіції Кремля.
Крім того, у внутрішній політиці Путін реалізував практично
всі завдання консолідації режиму. Імперська еліта включно зі
силовими структурами, інтелігенцією, бізнессередовищем і державним апаратом переведені на «воєнний стан» і забезпечують
стовідсоткову керованість політичної ситуації в країні. Лояльність
населення доведена до максимально можливих показників, а
ймовірні конфліктні лінії поділу за соціальними, соціокультурними, релігійно-етнічними ознаками максимально деактуалізовані.
Консолідація суспільства навколо лідера стала рекордною. І
відбулася вона головним чином на основі створення образу
«зовнішнього ворога».
Якщо у січні 2014 р. 66 % росіян заявляли про «добре» та
«дуже добре» ставлення до України, то вже у 2016 р. наша держава
стала другою після США у списку ворогів РФ (відповідь – 48 %
респондентів) [21].
Успіх Путіна полягає в тому, що імперія перейшла у наступ –
спочатку в Україні, а потім і в Сирії, і світ змушений визнати цей
факт і зважати на нього.
Головним геополітичним досягненням Путіна є те, що
кинутий ним виклик не отримав адекватної за силою відповіді,
чим засвідчив безсилля Заходу і крихкість тих норм і відносин, які
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були запропоновані ним як основоположні решті світу. Російський
демарш виявив повсюдне невдоволення тими правилами, що
утвердилися в світі за підсумками перемоги Заходу в холодній
війні і подальшого розподілу ролей на світовій арені.
Виключення Росії зі G8, спроба дискредитації та ізоляції російського лідера швидко вичерпали свій мотиваційний ефект, а
економічні санкції є заходами дії, відкладеної в часі, і тому не
чинять істотного впливу на настрої російського суспільства.
Керівництво РФ не визнає прямої участі у збройному
конфлікті російських регулярних військ і всебічно намагається
дискредитувати українську владу. Сторони перебувають під
тиском власних політико-ідеологічних платформ, їм притаманна
абсолютизація національних інтересів.
Економіка Росії зазнає збитків, що негативно відбивається на
соціальній стабільності у державі й на окупованих українських
територіях. Зазначене російський уряд компенсує впровадженням
інформаційно-психологічних технологій, зорієнтованих на формування у населення РФ та громадян окупованих територій України
образу ворога в особі України як держави, української влади,
Збройних сил та узагальненого Заходу, що протистоять російській
державі і нації.
На стратегічному рівні російська сторона зосереджує активні
зусилля на дезорганізації політичного, державного і військового
управління в Україні, загостренні розбіжностей серед національної
і регіональних еліт України, дискредитації чинної української
влади та перешкоджанні реалізації її євроінтеграційного курсу,
сприяє підриву української економіки і виснаженню ресурсів,
формуванню на цьому тлі антиурядових настроїв, зростанню
напруженості і насильства в суспільстві.
Можна припустити, що у разі недосягнення компромісу в
українському питанні керівництво РФ може наважитися на
радикальні дії стосовно України, у т. ч. за «придністровським» або
«абхазьким» сценарієм. З цією метою російська сторона посилює
військову присутність на кордонах України, активно проводить
військові навчання із застосуванням високоточної неядерної зброї
у взаємозв'язку з повітряно-космічними силами, високотехно-
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логічними засобами космічної розвідки та систем наведення на
ціль. В окупованому Криму посилюється об'єднане військове
угруповання ЗС РФ, у т. ч. – стратегічним наступальним озброєнням
та оперативно-тактичними ракетно-артилерійськими комплексами,
що можуть бути озброєні ядерними боєприпасами надмалої
потужності.
Вагомим чинником впливу на перебіг майбутніх подій навколо процесу врегулювання збройного конфлікту на Сході
України є фактор посилення українсько-китайської співпраці.
Зокрема, у грудні 2017 року між Україною та Китаєм досягнуто
домовленостей щодо перспективної співпраці (на суму контрактів
понад 7 млрд дол. США) у рамках геоекономічного проекту «Один
пояс – один шлях» стосовно постачання китайських товарів до ЄС
та використання української інфраструктури для виробництва
сільськогосподарської продукції.
Зазначені фактори ставлять перед Росією нові завдання –
зокрема, врахування національних інтересів РФ у можливих
спільних проектах за участі країн ЄС, України і КНР та
формування важелів впливу на ці процеси. Тому опосередковане
управління збройним конфліктом на Сході України (вплив на його
ескалацію чи деескалацію) через підконтрольні воєнізовані
структури «ДНР» і «ЛНР» є своєрідним засобом досягнення РФ
геостратегічних цілей та формування залежності вказаних держав
від фактора російської присутності в регіоні. З іншого боку, Росія,
як партнер Китаю, змушена гарантувати належні безпекові умови
для реалізації зазначеного китайського геоекономічного задуму на
пострадянському просторі.
Тому не можна виключати, що перед російською стороною
може постати проблема необхідності припинення збройного
конфлікту на Сході України відповідно до зобов'язань перед
китайською стороною.
Для вирішення зазначеної проблеми керівництво Російської
Федерації залежно від тенденцій розвитку міжнародної і воєннополітичної ситуації та відносин у трикутнику Китай – Україна –
Євросоюз може погодитися на врегулювання збройного конфлікту
на Сході України дипломатичним шляхом за умов урахування
інтересів російської сторони.
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Загалом, з огляду на низку чинників, російська сторона на
сьогодні не налаштована на проведення повномасштабної відкритої
війни проти України. Причинами такого рішення керівництва РФ є:
- острах перед можливим правовим документуванням
воєнних злочинів путінського режиму проти миру і безпеки
людства;
- значна витратність затяжних регіональних війн із
великими державами на зразок України з огляду на густоту
населення країни, що може завдати значної шкоди економіці РФ в
умовах міжнародних санкцій;
- трагічність повномасштабної війни, наслідком якої стане
остаточне відвернення українського суспільства від «русского
мира» як «кровожерливого» ворога нації, передусім населення
центральних, північних і південно-східних регіонів України, на які
уряд РФ робить політико-ідеологічні ставки щодо відновлення
свого впливу ідеологічно-пропагандистськими засобами;
- наявність загроз російським економічним інтересам в
енергетичній сфері, що пов'язано з поставками енергоресурсів з
РФ до Євросоюзу через українську нафтогазо-провідну систему
(яка поки що є єдиним трубопровідним сполученням), що може
бути знищена у ході повномасштабних бойових дій;
- реальні небезпеки руйнації потужної виробничої інфраструктури підприємств Півдня і Сходу України в ракетнокосмічній, авіаційній і кораблебудівній, машинобудівній, металургійній, енергетичній, хімічній, аграрній галузях промисловості,
що призведе до остаточної втрати важливих інвестиційних,
економічних та індустріальних позицій у нашій державі, які
пов'язані виробничою кооперацією з РФ.
Однак не слід виключати ймовірності того, що керівництво
РФ може наважитися на обмежене застосування військової сили з
метою припинення збройного протистояння за «придністровським» чи «абхазьким» сценаріями під миротворчими гаслами, з
подальшим «заморожуванням» конфлікту та введенням миротворчих сил, у т. ч. за рішенням ОДКБ.
Поведінка Путіна в конфлікті навколо українського Донбасу є
індикатором справжніх намірів РФ стосовно «ближнього
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зарубіжжя». Цей конфлікт використовується в багатьох цілях
режиму, але найголовнішими серед них є тиск на Захід з метою
змусити його домовлятися зі всього комплексу питань
забезпечення російських інтересів. У ситуації, коли ця стратегічна
мета не досягається, Росія включає механізм «утилізації»
пострадянських державностей та пов'язаних з ними ресурсів.
Путін у межах РФ формує закриту, егоїстичну імперію, що
спиратиметься на механізми військово-адміністративного та
економічного примусу як усередині країни, так і у відносинах із
зовнішніми партнерами. Його політика в «близькому зарубіжжі»
має на меті:
а) максимальне використання преференцій від російського
впливу на пострадянські країни і максимальну нейтралізацію
загроз, що випливають із втрати контролю над ними.
Анексія Криму, розбудова військової інфраструктури на
західних кордонах РФ та активність Росії в Балтійському регіоні
визначають межі, які в уявленні Путіна окреслюють територію
«метрополії». Мілітаризований Крим і мілітаризований Калінінград є форпостами того реального «русского мира», який визначив
як середовище свого панування російський режим після всіх
геополітичних розмінів і виходу з кризового періоду.
Для більш масштабної експансії у нього немає демографічних,
економічних, військових, культурних ресурсів. До того ж, інстинкт
самозбереження російського лідера підказує, що в межах ширшого
простору панування йому не вдасться тривалий час зберігати
легітимність і силовий контроль. Тому після досягнення своїх
цілей у відносинах зі США, Китаєм, максимального послаблення
загроз, пов'язаних із розбудовою ЄС, та відновлення сприятливих
для Росії економічних умов путінський режим, скоріше за все,
закриється від пострадянського простору візовим контролем,
митними обмеженнями та особливою ідентичністю «россиян».
Режим Путіна побудований на реконструкції радянської
імперської моделі. Ця модель поєднала вертикальну адміністративну систему, гіпертрофовану роль силових структур і загальну
мілітаризацію суспільства, сировинну ренту як основне джерело
доходів, патерналістичний соціум, інформаційно забезпечену та
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ідеологічно обґрунтовану самоізоляцію. Усі ці елементи були
послідовно відтворені в Росії за часів правління Путіна. Однак
дієздатності державного механізму було досягнуто у меншій за
масштабом системі, яка до того ж позбулася деяких витратних
можливостей.
Росія Путіна – це той самий Радянський Союз, тільки такий,
що використовує усі свої ресурси для меншого державного
утворення та для підтримання меншої кількості функцій. Така
редукція потреб дозволила відновити життєздатність механізму,
що й зумовило ефект «успішного Путіна».
Оскільки реставрація атрибутів СРСР є сутністю путінського
проекту, він мусить включати в себе: а) відновлення контролю над
пострадянським простором; б) відновлення статусу наддержави і
головного антагоніста Заходу; в) монополізм влади всередині РФ.
Парадокс ситуації полягає в тому, що ці атрибути є
руйнівними для самої російської державності, оскільки нівелюють
позитивний ефект від «зменшеного СРСР» та позбавляють його
шансів на оновлення і розвиток.
Успадкованого путінською Росією ресурсу не вистачить на
функціонування «цілого СРСР», на реальне протистояння зі США
і НАТО, на підтримання російської присутності у ключових
регіонах світу та інші завдання (в т. ч. ціннісно-ідеологічні), які
ставив перед собою радянський режим. А нового ресурсу, як стало
очевидним у підсумку найбільш сприятливого для Росії періоду
2000 – 2012 рр., на старій матриці суспільних відносин створити не
вдалося.
Наявних можливостей, з огляду на значну міру амортизації
«основних фондів» імперії та брак «комплектуючих для їх ремонту», не кажучи вже про модернізацію, досить скоро може не
вистачити для нормального функціонування самої РФ. Цю
перспективу добре усвідомлює керівництво Росії – і намагається
запобігти повторенню краху СРСР шляхом «виправлення
помилок», зроблених, на думку Путіна, на межі 1990-х років.
Замість внутрішньої лібералізації та примирення із Заходом
обирається шлях «закручування гайок» та демонстративної
конфронтації. Замість мирного розлучення з колишніми «васа-
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лами» – провокування криз і створення зон нестабільності. Замість
«відпускання» імперської еліти на пошуки індивідуальних засобів
виживання – посилення кругової поруки, «чистки», вибудовування
жорстких вертикалей і монополізація ресурсів.
У певному сенсі режим Путіна реалізує альтернативний
сценарій еволюції радянської системи, що має на меті запобігти її
розпаду (умовно кажучи, сценарій Ю. Андропова і ГКЧП).
Додатковою мотивацією для російського суспільства підтримати
такий сценарій є соціальна втома і негативна реакція на досвід
лібералізації. Поворот до радянських моделей соціальної поведінки, ідеологічних кліше, інформаційної закритості та державного
патерналізму є в Росії предметом суспільного консенсусу, не
залишаючи у нинішніх умовах шансів для ліберальної опозиції та
пропонованих нею цінностей і культурного змісту.
Можна сказати, що у першій половині 2018 р. режим успішно
пройшов потенційно небезпечний етап перезавантаження влади.
Підготовка до президентських виборів залишала мінімум простору
для експериментів та іновацій у внутрішній і зовнішній політиці.
Режим цілком усвідомлено реалізував інерційний сценарій збереження влади, попутно лише роблячи кроки для уникнення
небезпек і ризиків дестабілізації. У цей період було відшліфовано
й налагоджено основні охоронні механізми, завдяки яким
нинішній рівень контролю ситуації у країні Кремлем був
попередньо досягнутий і надалі підтримується.
Було збережено баланс впливу основних груп у найближчому
оточенні Путіна. Потенційні і реальні конфлікти були пов'язані з
інтересами умовної ліберальної коаліції, представленої в уряді
Д. Медведєва і поза ним (О. Кудрін), нафтового і газового лобі,
груп впливових чиновників і бізнесменів. У передвиборчий період
вони успішно вирішувалися, а у поствиборчий період ці протистояння повертаються до попереднього контрольованого формату.
Було збережено залежність від режиму регіональних еліт, яка
поступово посилюється. Керованість губернаторів досягається
ротаціями, економічною залежністю від центру, повним силовим
контролем федеральних відомств і служб. У національних
республіках ефективно застосовується антикорупційна риторика
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для дискредитації місцевих еліт і демонстрації переваг імперської
адміністрації.
Було зміцнено ідеологічний і доктринальний консенсус суспільства та еліти на базі етатистських переконань і консервативних
цінностей, уявлень про унікальність і навіть «обраність» Росії, її
особливу місію в сучасному світі і право російської держави
силовим шляхом стверджувати такі підходи всередині країни й у
зовнішньому світі.
Було збережено монополію режиму в інформаційному
просторі РФ і здатність кремлівських ЗМІ формувати картину
світу росіян на безальтернативній основі. При цьому зменшення,
якщо не вичерпання ресурсів переконливості пропагандистського
телевізійного мовлення РФ компенсується тим, що потрібні
смисли вже так укоренилися у свідомості російських мас, що
здатні самовідтворюватися під дією навіть звичайного інформаційного потоку. Відповідні моделі розуміння й інтерпретації дійсності
мають підвищений імунітет і зберігаються (а часом і активізуються) у плюралістичному інформаційному середовищі західних
суспільств.
Політична альтернатива режиму ефективно нейтралізується
або маргіналізується. Випробуваний метод «призначення» опозиції
виявився таким дієвим, що напередодні виборів владі довелося
навіть боротися з його мимовільними наслідками. Зникнення в
політичному житті РФ конкуренції та інтриги виборчого процесу
штовхнуло суспільство у стан апатії і абсентеїзму, тому ключовим
завданням легітимізації нового терміну правління Путіна стало
підвищення явки виборців на дільниці.
Було збережено соціальний контракт режиму з основними
соціальними групами, що становлять основу його легітимності.
Незважаючи на зменшення доходів більшості росіян і тривожні
соціально-економічні очікування, залежні від державних механізмів розподілу благ верстви населення і надалі довіряють владі і
бачать у її зміцненні та стабільності запоруку свого добробуту.
Ресурсна база режиму є досить значною. Доходи державного
бюджету РФ дозволяють збільшувати соціальне забезпечення
важливих для електоральної підтримки груп населення, реалізо-
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вувати масштабні інфраструктурні проекти, фінансувати Крим,
окупаційну адміністрацію на Донбасі, проводити модернізацію
армії та її озброєння. При цьому на високому рівні зберігаються
активи і доходи наближеної до влади економічної еліти РФ.
Часткова ізоляція режиму на міжнародній арені пішла на
користь його стабільності. Зовнішня загроза стала головною
умовою підтримки лояльності еліт і мас. На цій хвилі Кремль
прагне зміцнити свої позиції там, де є певні ризики і небезпеки.
Зокрема, розпочато кампанію з повернення виведених з Росії
капіталів, робляться спроби імпортозаміщення у критично важливих галузях (харчова промисловість, машинобудування), розширюється державний сектор економіки і зменшується залежність
влади від приватного капіталу (та його політичних інтересів).
Однак досягнуті тактичні успіхи не змінюють фундаментальних чинників еволюції режиму. Нинішній стан Росії визначається
кількома тенденціями, що стали особливо виразними напередодні
переходу до четвертого терміну президентства Володимира
Путіна. Їх суперечливий характер відображає саму сутність
нинішнього моменту в долі російської держави.
Усі можливі засоби до «омолодження» режиму, оновлення
іміджу самого Путіна і мотивації його підтримки з боку
російського суспільства вже використані.
Путін зробив усі можливі «чудеса», що личать харизматичному лідерові відродженої Російської імперії, і виконав усі
заповітні бажання свого електорату. Він, дотримуючись традиції
самодержців XIX століття, в черговий раз «підкорив» Кавказ,
відновив домінування Росії на пострадянському просторі, повернув
їй гордість за імперське минуле і статус головного геополітичного
суперника США в сучасному світі, та навіть «повернув» Росії
Крим. При цьому Путін асоціюється в суспільній свідомості зі
значним підвищенням добробуту росіян, створенням сучасної
інфраструктури (передусім будівництво доріг і модернізація
російських столиць), відновленням престижу армії та інших
силових структур, а крім того, президент приборкав апетити
ненависних народу капіталістів-олігархів і просто «навів у країні
порядок».
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Проте в останні роки, від «Кримської весни» 2014 року і
початку економічного спаду в РФ, здатність Путіна «творити
чудеса», схоже, вичерпалася. Дедалі виразнішим стає розуміння
того, що Путін втомився, його місія виконана і час уже подумати
про те, якою буде Росія після Путіна.
Культ Путіна перейшов у фазу рутинізації, що змушує
докладати дедалі більших зусиль для його підтримання, але
водночас залишає дедалі менше простору для оновлення і
ребрендингу. «Забронзовілий» вождь стає дуже вразливим для
інформаційних загроз. Різноманітні «дива», які за класикою жанру
має творити харизматичний лідер, залишаються в минулому
(останнє з них – «повернення Криму»), а простої «вдячності» за
минулі здобутки може не вистачити для повноцінної легітимності
режиму. Така вдячність може зникнути одразу з появою перших
ознак соціально-економічного занепаду.
Особливо вразливим культ Путіна є в молодіжній аудиторії. З
одного боку, молоде покоління росіян не може поділяти двох
основних мотиваційних шаблонів старших поколінь у РФ – «як
добре було в СРСР» і «яке лихо принесла лібералізація 90-х». З
іншого – фундаменталістський поворот, здійснений у російській
культурі за часів Путіна, рано чи пізно вступить у відкритий
конфлікт з постмодерною культурою нового покоління.
Незважаючи на всі свої досягнення, режим не розв’язав
головних проблем Росії та завдання підвищення її конкурентоспроможності в сучасному світі.
Багато в чому РФ залишається відсталою країною, яка
зберігає всі передумови до чергової національної катастрофи, що
призвела вже до розпаду держави на початку XX століття, а потім і
в його кінці.
Політична система залишається імітаційною і неконкурентною, зворотний зв'язок між суспільством і владою відсутній, що
не може не призвести до помилок керівництва і зловживань
владою на всіх рівнях державного управління. Саме суспільство є
нерозвиненим і критичним чином залежить від дій влади. У цих
умовах не може розвиватися ефективне виробництво, ринок і
технології. Як наслідок, у Росії законсервовано сировинну модель
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економіки, а основні механізми розподілу благ мають корупційнобюрократичну природу.
Таким чином, імперський римейк, запропонований Путіним і
його командою російському суспільству, виявився лише
косметичним ремонтом, який приховує хиткість фундаменту і
ненадійність опорних конструкцій держави.
Відчуття хиткості нинішнього становища присутнє й у
свідомості еліт, і в настроях мас. Але суперечність ситуації в тому,
що сьогодні це відчуття є одним із головних мотивацій підтримки
Путіна – усі розуміють, що катастрофа може настати у будь-який
момент, і підсвідомо вважають, що тільки магічні властивості
нинішнього російського лідера дозволяють зберігати статус-кво.
Росія повернулася у світову політику як агресивний та
амбітний гравець. Десятиліття між Мюнхенською промовою
Путіна 2007 року й ухваленням Конгресом США масштабних
антиросійських санкцій 2017-го було використано Кремлем для
максимально можливого розширення своєї присутності і впливу.
Значною мірою було відновлено позиції і зв'язки, успадковані від
СРСР, на Близькому Сході, у Північній і Східній Африці, у
Південно-Східній Азії і Латинській Америці. Спадкоємцем «руху
неприєднання» часів холодної війни є БРІКС, і Росії вдалося
заручитися підтримкою цього об'єднання. У європейських справах
роль Росії за останнє десятиліття неймовірно посилилася, і навіть
втручання у внутрішньополітичну боротьбу у США виявилося до
снаги Путіну і його команді.
Росія залишилася при цьому регіональною державою, але на
певних напрямах виявилася на лідерських позиціях, що дозволяє їй
упевнено контролювати деякі конфліктні ситуації по всьому світу і
підтримувати ешелоновану систему протидії США.
Участь Росії у світових справах мала в переважній більшості
випадків руйнівний характер і сумні наслідки. Росія Путіна
зробила ставку на право сильного і на маніпулятивне
використання ідеологій, ідентичностей та інформації. Здавалося,
цей арсенал політичної боротьби вийшов з ужитку в умовах
повоєнного світоустрою, але старі засоби виявилися дієвими і в
сучасному світі. Єдина проблема полягає в тому, що застосування
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«заборонених засобів», яке здатне дати початковий приголомшливий ефект, згодом призводить до зміни самого
середовища протистояння. Зруйнувавши правила і зневаживши
пристойності, Росія опинилася в ситуації, коли нові (добре забуті
старі) засоби можуть бути застосовані проти неї самої.
Таким чином, можна сказати, що Путін досягнув бажаного
результату у багатьох своїх справах, але це дозволило Росії
отримати лише ситуативні успіхи і переваги. При цьому, однак,
було створено передумови для досить серйозних негативних
наслідків політики Путіна як у внутрішньому житті російського
суспільства, так і в стосунках РФ з її головними зовнішніми
партнерами.
Ймовірно, що в ході майбутнього «перезавантаження» путінського режиму буде зроблено спробу перейти від агресивного
експансіонізму до стабілізації свого становища і закріплення
досягнутих позицій.
Основна проблема, з якою може зіткнутися Росія найближчим
часом, – це зменшення ресурсної бази для відтворення того
способу життя, до якого звикла путінська еліта і лояльні до
режиму маси.
Структурний дисбаланс, відсутність стимулів та ресурсів
розвитку посилюють проблеми російської економіки. Режим
санкцій накладає обмеження на фінансову і технологічну підтримку найважливіших галузей, зокрема, перешкоджає розширенню
видобутку і транспортування вуглеводнів у майбутньому.
Залежність від засобів, що централізовано розподіляються
Кремлем, для всіх соціальних категорій не зменшилася, а лише
зросла. Прибутковий приватний бізнес і пов'язаний з ним середній
клас скорочуються. Натомість зростає вплив політичних чинників
на функціонування бюджетоутворюючих галузей і активів –
нафтогазового сектору й інших енергетичних виробництв,
оборонно-промислового комплексу, масштабних інфраструктурних проектів, що фінансуються державою.
Водночас перспектива, коли альтернативні технології
видобутку і транспортування вуглеводнів (насамперед видобуток
зі сланців і будівництво LNG-терміналів) досягнуть значного
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поширення і рентабельності, а альтернативні джерела енергії
скоротять попит на ці ресурси, не обіцяє нічого сприятливого
режиму Путіна вже в межах його четвертого президентського
терміну.
З цього випливає кілька важливих наслідків для внутрішньої
політики Путіна на найближчу перспективу.
Оскільки «купувати» лояльність мас підвищенням їх добробуту режим більше не має можливості, то ставку буде зроблено на
залякування можливими соціальними наслідками політичної кризи.
Росіян будуть схиляти до думки, що необхідно зберегти досягнутий рівень життя ціною відмови від будь-яких змін і дестабілізації.
Водночас в умовах обмеженого бюджету держави відбуватиметься пошук оптимальної моделі публічного управління,
консолідація видатків і обмеження доступу регіональних та
корпоратизованих груп до державних благ, а також пошук
ресурсів для виконання соціальних та економічних зобов'язань
новообраного президента, виголошених під час Послання до
Федеральних зборів РФ та відображених у новій версії «травневих
указів», приурочених до інавгурації 2018 р.
Для цього також буде використовуватися телевізійна картинка
зовнішнього світу, який нібито потопає у стражданнях і злиднях.
Така пропаганда буде ефективною тільки за умови посилення
ізоляції російського суспільства – як у плані установки інформаційних фільтрів, так і шляхом обмеження мобільності громадян.
Такий підхід у Росії може мати успіх через особливості російської
демографії: в суспільстві зростає частка старшого покоління, яке
відзначається підвищеною залежністю від влади і природним
консерватизмом. Цим ситуація в РФ кардинально відрізняється від
країн, які пережили зміну влади в ході «арабської весни».
У процесі підготовки до чергових президентських виборів у
Російській Федерації став очевидним курс на подальшу
консолідацію режиму, що супроводжується низкою антиліберальних тенденцій. Будь-який політичний протест став загрозою
стабільності держави, його учасники визнаються в Росії «п'ятою
колоною», розвиток інститутів громадянського суспільства
гальмується репресіями та поширенням симулякрів.
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У відповідь на зростання громадської активності влада
ініціювала формування мережі громадських організацій та
ініціатив, які беруть на себе функції екологічного чи соціального
контролю, але при цьому обмежуються тиском виключно на
місцеве чи регіональне керівництво. Підвищення соціальної
відповідальності громадського сектору та наділення некомерційних організацій статусом «виконавець суспільно корисних послуг»
спрямоване на збереження лояльності і недопущення масових
протестів в умовах прогнозованого зниження рівня життя
більшості населення РФ.
Паралельно відбувається очищення суспільства від «іноземних агентів» та «лібералів», котрі не усвідомлюють важливості
консолідованої влади в умовах зовнішніх потрясінь та внутрішніх
ризиків. Демократична практика громадського контролю за діями
влади підмінюється діяльністю провладних структур на кшталт
«Загальноросійського народного фронту», «Волонтерів Перемоги»
чи «Громадської палати Російської Федерації».
На антиліберальних та антизахідних засадах відбувається
також світоглядно-ціннісна консолідація, яка передбачає конструювання нової російської ідентичності, що комбінує елементи
давньоруського, імперського, радянського і пострадянського
минулого в певну концептуальну цілість, що потім тиражується
через пропагандистські механізми та прийоми. Водночас російський варіант патріотизму прямо ототожнюється з мілітаризмом і
в практичній площині спрямований на зміцнення військовопатріотичних установок молоді та підвищення якості її допризовної підготовки до служби у Збройних силах.
Якщо у 2000 – 2008 рр. популярність Путіна ґрунтувалася на
зростанні рівня життя, то з 2014 р. вона базується виключно на
престижі військового керівника, здобутого за допомогою силових дій
(анексія Криму, агресія на Донбасі, військова кампанія в Сирії).
Наближені до Путіна групи будуть консолідуватися і одночасно протистояти один одному, а владні інститути, так само як і
економічні активи (держпідприємства, державні замовлення тощо),
будуть розподілятися за квотним принципом. Тиск і запит на
лояльність всередині російської владної корпорації буде зростати.
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Вочевидь, у РФ і надалі триватиме перерозподіл власності
(доступу до ресурсів) між учасниками донедавна широкого кола
«друзів» президента на користь найближчого оточення і самого
президента РФ. Боротьба внутрішніх груп впливу у російській
еліті зростає, – зокрема, доступ до основних ресурсів у країні на
певному етапі буде розподілятися особисто главою держави.
В умовах розширення санкцій частина еліт, можливо,
дистанціюється від режиму, сподіваючись зберегти свої закордонні активи. Це, зокрема, могло б створити в майбутньому
ресурсну основу для опозиційних сил всередині Росії (у період
ослаблення режиму).
Головна ставка в справі збереження влади режимом зроблена
на силові засоби соціального контролю. У перспективі можна
передбачити посилення політики внутрішньої безпеки, розвитку
спеціальних служб і правоохоронних органів, підвищення ефективності управління силовими структурами, оптимізації їх
функціонування та централізації контролю з боку влади за їх
діяльністю. Фактично формується «єдиний режим» розвідувальної,
контррозвідувальної, оперативно-розшукової діяльності у поєднанні з силовими інструментами впливу, який зорієнтований,
передусім, на захисті російської влади та забезпечення безперебійного функціонування державного та військового управління в
РФ в умовах гібридної війни.
Важливо розуміти, що курс на посилення режиму диктується
саме інтересами близького кола оточення Путіна, яке вже просто
не здатне пожертвувати абсолютною владою, безкарністю і доступом до тіньових схем розподілу державних коштів. Усе це може
йому забезпечити тільки «сильна рука» у владі та авторитарний
стиль управління країною.
Водночас стабільність режиму залежить від ясності розуміння
його перспектив. А це означає, що вже зараз еліти повинні
отримати відповідь на питання про наступника Путіна чи інші
способи збереження статус-кво.
Типовим для пострадянських держав є тривале перебування
при владі осіб похилого віку: Н. Назарбаєву (Казахстан) – 78 років,
Е. Рахмону (Таджикистан) – 66, Лукашенку – 64. Всі вони є

Розділ ІV

255

незмінними керівниками своїх держав понад 20 років. 2024 р.
В. Путіну виповниться 72 роки, що тільки закріпить образ мудрого
правителя з потужним життєвим досвідом та управлінським
стажем. Проте відсутність верхньої межі вікового цензу для
претендентів на найвищий державний пост нівелюється конституційною нормою (п. З ст. 81) про обмеження президентських
повноважень двома термінами поспіль.
Технологія обходу норми Конституції вичерпала себе після
президентства Д. Медведєва протягом 2008 – 2012 рр. і не може
бути застосована знову без суттєвих репутаційних ризиків. Крім
того, у нового «транзитного» президента може виникнути спокуса
скористатися важелями влади для виходу з-під контролю Путіна і
його соратників. Ті самі ризики має передача влади неофіційному
наступнику.
Відповідно, основними сценаріями пролонгації повноважень
Путіна варто вважати: політичну реорганізацію з передачею
головних державних повноважень існуючому або новоствореному
інституту, очоленому Путіним, за аналогом центрального уряду
Китаю, злиття уряду з президентською адміністрацією, як у США,
або зміну Конституції РФ для легальної довічної пролонгації
президентських амбіцій за китайським чи казахстанським зразком.
Становище Путіна погіршується тим, що він фактично
перебуває у дедалі більшій залежності від інтересів наближених до
нього тіньових акціонерів влади, які штовхають його на згубні для
країни дії і рішення. При цьому зрозуміло, що будь-які невдачі і
загальне погіршення ситуації буде витлумачено суспільством та
елітами як свідчення слабкості президента, а в підсумку, вся його
«історія успіху» може бути замінена історією «грандіозного
провалу», відповідальність за який буде покладено особисто на
В. Путіна.
Можливість такого результату буде з дедалі більшою силою
тиснути на психіку недовірливого російського президента, що
може спровокувати різноманітні «чистки», пошук ворогів і
політичну самоізоляцію.
Подібні обставини закономірно призводять до реалізації
сценарію «палацового перевороту».

256 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

За цих умов зростають загрози внутрішньої дестабілізації
режиму та втрати ним суспільної легітимності. Факторами ризику
є внутрішня конфліктність російської еліти, етнічна й конфесійна
неоднорідність населення країни, скорочення ресурсної бази
основних груп вигодоотримувачів чинної політики, критична
залежність великих соціальних груп від фінансування їхніх
життєвих потреб з державного (регіонального, місцевого) бюджету.
Усе це призводить до того, що в разі появи ознак кризи колапс
соціальної та управлінської системи РФ може бути надзвичайно
швидкоплинним і масштабним. Разом з тим причиною кризи
режиму може бути будь-яке порушення балансу інтересів в
оточенні Путіна.
У разі суттєвого погіршення соціально-економічної ситуації в
країні навіть за збереження влади Путіним і консолідації його
оточення зростає ймовірність появи нових ліній напруженості в
суспільстві та владі, які досі перебувають у латентному стані.
Найбільш імовірним є протистояння за лінією центр – регіони.
Воно має призвести до посилення егоїзму регіонів, вимоги
регіональних еліт республік-донорів залишати фінансовий ресурс
у власному використанні. Ймовірна активізація на цій основі
татарського і башкирського націоналізму, поширення ідей про
сибірську автономію. Спостерігається зростання впливу Китаю на
економіку сибірських регіонів, Японії і Республіки Корея на
далекосхідні й тихоокеанські регіони. На тлі зростання протестних
настроїв і проявів регіонального сепаратизму можна передбачити
вихід на провідні позиції крайніх націоналістичних організацій,
поширення ідей російського фундаменталізму. Криза державності
та імперської ідентичності, що виникає за цих умов, прискорює
процеси відтоку населення з віддалених регіонів (передусім – із
національних республік та округів) у центр і в Москву.
Підтримання інфраструктури і логістики в межах РФ стає дедалі
витратнішою необхідністю, і ця функція переходить від центру до
регіонів (де вона здійснюється із зовнішньою допомогою). Старі
відносини між суб'єктами федерації вже більше не відповідають
реаліям російського життя, тож окремі суб'єкти ініціюють зміни до
Конституції РФ. На цій основі виникає політичний конфлікт, що
переростає в масштабне протистояння «всіх проти всіх».
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Внутрішніх резервів стабільності російська модель практично
не має. Тому вона зберігає свою життєздатність виключно у
сприятливому зовнішньому середовищі.
Водночас вичерпання ресурсу довіри Заходу і нейтралізація
ефекту непередбачуваності у діях Кремля посилює залежність
російської політики від зовнішніх факторів. Режим Путіна
перетворюється на заручника власних кроків, що поглибили кризу
сучасного світоустрою, і тепер, по-перше, очікує реакції основних
глобальних гравців, а по-друге – критичним чином залежить від
того, в який бік зрушить світ-система від точки біфуркації.
У контексті базових цінностей та стратегічних цілей режиму
Путіна виникає питання про залежність російського зовнішньополітичного курсу від внутрішньополітичних передумов. У цьому
сенсі, слід визнати, що, виходячи з внутрішньої сутності режиму,
опозиція Росія – Захід є не випадковим і довільним рішенням
Путіна і його оточення, а цілком закономірним і навіть неминучим
явищем.
По-перше, Росія стала на шлях реставрації радянської імперської системи. Це сталося через свідому відмову від ліберальної
моделі на межі 1990 – 2000 рр. Часткові моделі реставрації
(«ліберальна імперія» Чубайса або пострадянський авторитаризм
неоімперського зразка за прикладом Білорусі, Казахстану,
Азербайджану) виявилися неприйнятними з огляду на низку
причин. Головна з них полягає в тому, що для збереження
авторитарного режиму в такій великій, але відсталій країні, як РФ,
потрібна потужна мотиваційна основа. Її не може забезпечити
навіть зростання добробуту населення і зміцнення позицій еліт.
Тільки імперський міф, мілітаризація і пропагандистська мобілізація здатні привести російське суспільство до єдиного
знаменника інтересів і самосвідомості.
Відродження СРСР (як і російської імперської традиції
XIX ст.) передбачає повернення до моделі протистояння Росія –
Захід як базової підстави російської суб'єктності. Без цього
елементу так само важко уявити російську/радянську самосвідомість, як і виправдати експансіонізм РФ на зовнішній арені.
До цього додався спекулятивний фактор «образи» путінської Росії
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на «обман» Заходу, який нібито скористався періодом розрядки
для нарощування своїх переваг.
По-друге, нинішня конфігурація системи міжнародних
відносин виключно сприятлива для позиціонування РФ як
противаги Заходу, особливо США. За багатьма параметрами вплив
консолідованого Заходу в світі слабшає. Після спроб Бушамолодшого продемонструвати силове домінування США і НАТО
американське керівництво значно зменшило свої домагання на
лідерство в питаннях безпеки, політичного контролю та ідеологічного домінування. Адміністрації Обами і Трампа, кожна посвоєму, проводять ревізію зовнішньополітичної доктрини Америки, побудовану на ідеї поширення ліберального порядку.
Вакуум лідерства, що утворився у світовій спільноті, не здатні
сьогодні замінити ані КНР, ані ісламісти, ані Європейський Союз.
Кожен з цих провідних світових центрів має власні причини і
обставини, що перешкоджають взяттю на себе лідерських функцій.
Росія Путіна як продовження чи то імперії Романових, чи то
Радянського Союзу ідеально підходить на роль нового центру сили
і альтернативи, здатної врівноважити вплив Заходу, що слабшає. У
світі, де посилюється нестабільність, в умовах кризи глобалізації,
втрати загальних орієнтирів і перспектив світового розвитку
Москва отримує свій шанс. Адже саме в таких умовах Росія може
використовувати свої переваги – право сильного, авторитарність
влади, ресурсні та транзитні (територіальні) можливості, медійну і
кібернетичну зброю.
Таким чином, не існує жодних передумов до того, щоб режим
Путіна добровільно відмовився від публічної агресивності у
зовнішній політиці, спроб дестабілізації євроатлантичної спільноти і посилення тиску на країни пострадянського простору. Крім
усього іншого, саме такий вектор зовнішньої політики створить
йому необхідний політичний базис для того, щоб після закінчення
нового президентського терміну забезпечити собі довічне
правління.
Тиск Заходу – нові санкції і розслідування в США, непоступливість Європи в питаннях української кризи, газотранспортних проектів і умов торгівлі, а також розвиток військової
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інфраструктури НАТО на суміжних територіях – навряд чи зможе
спонукати Путіна змінити свою зовнішню політику. Якщо уявити,
що Росія погодиться залишити в спокої Україну, перестане
надавати підтримку Б. Асаду і навіть допустить реальну конкуренцію у внутрішньополітичній сфері та свободу слова в своєму
інформаційному просторі (а також припинить пропаганду і
втручання у внутрішню політику багатьох європейських країн), то
що Захід здатен запропонувати Путіну взамін?
Повагу, можливості інвестицій у російську економіку і її
технічне переозброєння, збереження і легалізацію виведених з
Росії путінської елітою грошей, співпрацю з НАТО та гарантії
ненападу з західного флангу, безперешкодний контроль над
пострадянським простором? Усе це Путін мав і до 2014 року.
Однак він вступив у відкриту конфронтацію з євроатлантичною
спільнотою саме тому, що цього йому було недостатньо. Якщо
говорити точніше, то йому потрібно було щось інше, що для
підтримки його влади є більш важливим і принциповим.
Йому потрібен був образ зовнішнього ворога для консолідації
російського суспільства і мобілізації його на підтримку влади.
Йому потрібне було пояснення, чому росіянам доводиться
затягувати паски, а влада має викорінювати інакомислення і будьяку політичну альтернативу. Йому потрібен повний контроль над
наповненням і витрачанням офіційних і тіньових бюджетів. Йому
потрібна всенародна любов і незаперечний особистий авторитет.
Він хоче жити в країні чиновників і військовослужбовців, які
будуть повністю залежати від центральної влади і готові захищати
її від будь-яких посягань.
Протистояння із Заходом дозволило йому все це отримати. І
відмовлятися від цього свого нового становища режим не має
наміру.
Західна стратегія виходить з того, що Росію Путіна нинішній
стан не влаштовує такою самою мірою, як і західних політиків. Це
припущення ґрунтується на аналізі об'єктивних тенденцій у
російській економіці, перспектив вирішення основних конфліктних ситуацій, в які втягнулася РФ, а також на риториці самої
російської дипломатії і її медійному супроводі. Росія демонструє
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образу на своїх західних партнерів, агресивно доводить свою
правоту, показує стурбованість кризовими ситуаціями й активно
просуває власні варіанти їх вирішення. Однак правда полягає в
тому, що нинішня ситуація путінську Росію цілковито влаштовує.
Про це свідчить благодушність, з якою Путін коментує
неприємності, що спіткали Дональда Трампа у внутрішній
політичній боротьбі. Про це говорить непоступливість і відсутність реальних кроків до припинення бойових дій на Сході
України. Росія і далі блюзнірствує у всіх конфліктних питаннях, до
яких вона може бути причетна, – чи то йдеться про сирійську
кризу, північнокорейську ядерну програму, протистояння і терор в
Афганістані, арабсько-ізраїльський конфлікт, ситуацію в Ємені та
Судані, лівійську кризу, експансію Ірану, саудівсько-катарський
конфлікт і т. ін. Російський слід рано чи пізно виявляється в
багатьох проблемах Європи: нові спроби дестабілізувати Балкани,
причетність до міграційних потоків з Сирії, підтримка радикальних рухів і євроскептиків, спроби зруйнувати європейську
солідарність в економічних питаннях. Путін встановлює особливе
партнерство з такими національними лідерами, як Ціпрас, Орбан,
Земан, яких об'єднує антиєвропейська спрямованість.
Ця політика явно не спрямована на зняття напруги і
примирення сторін. Вона вказує на те, що позиція протистояння із
Заходом і загальної дестабілізації світового політичного простору
зайнята Кремлем свідомо і поки що виправдовує себе в контексті
поточних потреб і найближчих інтересів режиму.
Протистояння зі США жодним чином не пом'якшується
російською стороною і навіть, схоже, тішить самолюбство російського президента і підігріває амбіції його зовнішньополітичного
оточення. Окремі експерти закликають до розсудливості і відмови
від конфронтації з наймогутнішою державою сучасності. Але
тональність масмедіа, що є найточнішим барометром настроїв
Кремля, не залишає сумнівів у тому, що відступати він не має
наміру, а готовність до переговорів зумовлена лише іміджевими
міркуваннями.
Свою зовнішньополітичну активність Росія прагне піднести
під спільним знаменником миротворчості. Скрізь вона виступає за
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переговори, пропонує власне посередництво і гарантії безпеки.
Але при цьому за жодним конфліктним пунктом міжнародного
порядку денного Путін не робить значних поступок.
Про Крим російський президент взагалі відмовляється вести
будь-які переговори. На Донбасі, де Росії нібито немає, Москва
продовжує повзучу анексію окупованих територій, підтримує в
підвищеній боєготовності свої формування і не робить жодних
кроків до реального припинення вогню (включаючи зупинки в
процесі обміну військовополоненими і ув'язненими).
У Сирії Путін зумів перехопити ініціативу у західних
союзників і місцевої опозиції та домігся своєї головної мети –
зберіг формальний статус керівника держави («легітимного» в
розумінні Кремля) для Асада. Після цього він може оголошувати
про «виведення російських військ» із Сирії (що і було зроблено
перед початком виборчої кампанії), але, поза всяким сумнівом,
буде і надалі перешкоджати будь-яким формам урегулювання, які
б влаштували Захід.
У протистоянні Заходу з країнами «осі зла» – Іраном і
Північною Кореєю – позиція Москви, всупереч її офіційній
риториці, є скоріше провокаційною, ніж такою, що сприяє
врегулюванню конфлікту.
Протистояння із Заходом, як і партнерство з Китаєм, є
вимушеною тактикою Кремля, що враховує складну комбінацію
чинників: по-перше, послаблення впливу Заходу та посилення
позицій Китаю як загальний тренд світової політики (та
економіки); відсутність реальної актуальної загрози інтересам та
безпеці РФ з боку НАТО і США, а також нездатність Росії
протидіяти розширенню китайської присутності в суміжних
регіонах світу, зокрема, на пострадянському просторі та в самій
Російській Федерації; конкурентна неспроможність імперського
проекту Путіна у разі просування європейського інтеграційного
проекту та його стратегічного партнерства зі США; вимушене
зосередження інтересів Москви на європейському напрямі зовнішньої політики, де мають бути зафіксовані головні результати
«геополітичного виграшу» в розіграній Путіним «Мюнхенській»
партії симулятивної конфронтації; необхідність дистанціювання
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від політичної культури та демократичних практик Заходу з метою
збереження монополії на владу всередині Росії.
Сукупність цих чинників та мотивацій зумовили складну
геополітичну гру Путіна, що здійснюється головним чином
методами геополітичного блефу, агресії та шантажу, провокацій та
дезінформації. Кризові технології дозволяють ефективно управляти не лише зовнішнім, а й внутрішнім політичним простором
РФ. Однак ресурс цієї гри вже практично вичерпаний.
Росія буде і надалі підтримувати нестабільність в усіх гарячих
точках планети, беручи на себе всілякі миротворчі та
посередницькі місії. При цьому вона буде отримувати важелі
управління ситуацією, які, у свою чергу, будуть використовуватися для такої собі «торгівлі нестабільністю». Можливість
посилювати і послаблювати проблеми на багатьох напрямах
світової політики стане запорукою успіху і збереження впливу РФ
в найближчій перспективі. Уміле диригування конфліктами
дозволить Путіну і його дипломатії виторговувати нові поступки і
переваги. Для внутрішнього ж використання така зовнішня
політика стане важливим джерелом легітимності режиму, з яким
змушений рахуватися «весь світ».
Тому не слід очікувати, що в найближчій перспективі Путін
добровільно відмовиться від інструментів тиску і шантажу. Саме
для цього йому потрібен конфлікт з Україною на Донбасі і
продовження сирійської епопеї. Для досягнення всіх можливих
цілей йому важлива не так «перемога» у цих протистояннях, як
вразливість противника, яку він намагається зберегти навіть ціною
санкцій і публічного осуду з боку світової громадськості.
Протистояння із Заходом та конфронтація зі США у нинішніх
умовах надає Путіну можливості більш активно і плідно
налагоджувати стосунки з багатьма акторами світової політики в
ролі незалежного і потенційно впливового партнера. Нинішній
антагонізм видається фарсом, порівнянно з холодною війною
радянського періоду. Путін імітує реальний конфлікт, граючи то
роль «великої держави», то скривдженого «молодшого партнера»,
зображуючи то напади праведного гніву, то добру волю і
раціональність мислення.
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Заявляючи на підсумковій прес-конференції 2017 р. про те, що
Росія не буде змагатися зі США на терені нової гонки озброєнь,
російський лідер, по суті, визнав, що він засвоїв урок Кім Чен Ина:
навіть незначного ядерно-ракетного потенціалу достатньо будьякому диктатору, щоб зберегти владу перед обличчям всієї
потужності США і їх союзників. А більшого Путіну і не потрібно.
Але статус світового ізгоя його теж не влаштовує, тому ми будемо
свідками нових «мирних ініціатив», спроб «налагодження
відносин», які, проте, завжди будуть зупинятися на півшляху до
«порозуміння».
Путіна не лякає протистояння із Заходом, він відчуває себе в
ньому дуже комфортно і навчився використовувати цю ситуацію з
користю для режиму в його внутрішніх і зовнішніх справах.
Єдиною вразливою зовнішньополітичною точкою Путіна є
кримське питання. І тільки це питання здатне його по-справжньому зачепити (тут, до речі, криється одна з головних причин
продовження війни на Донбасі). А визнання анексії Криму – це
єдина ціна, про яку він готовий вести не бутафорські, але реальні
переговори.
Наслідки конфронтаційної моделі поведінки поки що не
прораховуються в Кремлі на далеку перспективу з огляду на
пріоритетність внутрішнього порядку денного для завдань
збереження при владі Путіна і відсутність видимих зовнішніх
загроз режиму. Для вирішення нагальних завдань зовнішня
політика створює лише сприятливий інформаційний фон.
Інша річ, що повернутися до статусу договороздатного
партнера в колі світових лідерів за підсумками нинішнього етапу
«вставання з колін» Росії вдасться тепер не скоро.
Мірою того, як партнери Путіна ідентифікуватимуть його
справжні наміри, можливості та ресурси, їхня контргра ставатиме
дедалі ефективнішою і шанси на виграш у російського керівництва
стрімко зменшуватимуться. Тому поряд зі збереженням тиску на
партнерів Путін намагатиметься якомога швидше здійснити розмін
фігурами і перевести партію в ендшпіль (для того, щоб добитися
нічиєї або перевести її в пат).
Чи дозволять йому це зробити основні гравці на Заході, поки
що невідомо. Це залежатиме від розвитку внутрішньополітичної
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ситуації у США, економічної ситуації в Китаї та розгортання
кризи в ЄС.
Однак у більш віддаленій перспективі помітнішими стають
реальні наслідки нинішніх дій Кремля. До них передусім належать
нові загрози, що виникають як наслідок необачних кроків і
надмірних домагань керівництва Російської Федерації, зроблених і
заявлених у гострій фазі конфлікту.
Продовження «наступу» Путіна на зовнішніх фронтах (дестабілізація Балтійського регіону, втручання в конфлікти на території
Лівії та Ємену, активізація воєнних дій у східних областях
України, спроби обмеження суверенітету Казахстану, Білорусі
тощо) спричинять значне погіршення ситуації щодо «втрат», але
навряд чи істотно збільшать «досягнення».
Зрозуміло, що при цьому Кремль намагатиметься максимально зберегти створені важелі управління кризою – маріонеткові
режими «ЛНР/ДНР» на кордоні з Україною і вплив на внутрішньополітичну ситуацію в сусідній країні, військову присутність у
Сирії. Можливе розширення військової присутності РФ у світі.
Зокрема, найбільш імовірними напрямами такої експансії є
ресурсно багаті та стратегічно важливі регіони: Близький Схід і
Північна Африка, а також Арктика.
Утім, перспектива залежить уже більше від загального
контексту і напряму світових процесів, ніж від дій Кремля (багато
в чому інерційних і запрограмованих нинішньою політикою РФ).
Поглиблення хаосу і кризи глобальної цивілізації збільшує шанси
Путіна і його режиму на успіх, тоді як повернення до поступального розвитку і вирішення найбільш гострих суперечностей
сучасного світу обіцяє Кремлю швидке викриття і поразки.
Основні сценарії можуть бути окреслені як: а) стабілізаційний
(повернення світової політики до збалансованих форм); б) кризовий (руйнування суспільного договору на рівні світової спільноти і
перехід до стану «війни усіх проти всіх»); в) стагнаційний
(збереження кризових тенденцій та спроби пристосувати існуючі
форми світової політики до нових викликів).
У разі реалізації стабілізаційного сценарію режим Путіна,
ймовірно, опиниться в м'якій ізоляції і поступово втрачатиме
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інструменти впливу на ситуацію та ресурси своєї могутності аж до
того моменту, коли буде змушений або виконати вимоги зовнішніх
партнерів (передовсім США і ЄС), або перейти до остаточної
самоізоляції за зразком Ірану періоду дії міжнародних санкцій.
Стратегічний розрахунок Путіна зроблено на кризовий
сценарій. У разі обвалу системи міжнародного права та переходу
системи міжнародних відносин у нерегульований режим гібридної
конфліктності ставка Путіна на право сильного, мілітаризація
Росії, монополізація влади та патріотична мобілізація населення
виявляться найбільш адекватною і виграшною політичною стратегією. Однак є великі сумніви, чи матиме Росія значні переваги в
разі, коли всі її партнери поводитимуться аналогічним чином.
Цілком імовірно, що сама Росія через свою значну вразливість
стане першою жертвою нового світопорядку.
Найбільш імовірним поки що видається стагнаційний
сценарій. Режим Путіна за цих умов намагатиметься маневрувати
між тим, щоб бути частиною проблеми, і тим, щоб бути частиною
розв’язання проблеми. Криза втомлює партнерів Кремля, відволікає
їхню увагу і ресурси від інших нагальних проблем, і на це
робиться головний розрахунок. Невизначеність ситуації в Європі,
Америці, на Близькому Сході збільшуватиме шанси Путіна домовитися із Заходом на вигідних для себе умовах. Тому Росія
зберігатиме і, можливо, навіть посилюватиме тиск на болючі
точки, але може в цьому перейти безпечну для себе межу. І тоді
розв’язання проблеми відбуватиметься за рахунок російських
інтересів.
Загальний вектор змін значною мірою залежить від ситуації у
США, що не припиняють визначати долю світу. Американська
політика, в свою чергу, дуже суттєво залежить від того, яку
підтримку США мають у світі. І в цьому сенсі стратегічне
значення надається відносинам Америки з Європою. Саме вибір
Європи сьогодні становить найбільш драматичну колізію кризи
світопорядку. І йдеться не стільки про інституційну стійкість
Євросоюзу, перспективи НАТО чи долю проекту зони вільної
торгівлі зі США. Питання полягає у тому, чи зможе Європа своїм
авторитетом і консолідованою позицією утвердити певні правила і
цінності, на які погодяться інші члени світового співтовариства.
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Європейський гуманітарний, економічний і політичний
простір має багато внутрішніх суперечностей, які не надто
враховувалися під час проектування Європейського Союзу, але
даються взнаки сьогодні. Гібридна агресія путінської Росії, її
антиєвропейська політика є нині головним випробування для
цілісності Європи та її здатності визначати правила гри на світовій
арені. У фокусі цієї проблеми – питання протидії російській агресії
стосовно України.
Росія, звісно, намагатиметься підштовхнути ситуацію до
бажаного для себе сценарію, і саме ця можливість (що випливає з
ініціативного позиціонування режиму Путіна періоду 2012 – 2018
рр.) є її головним стратегічним ресурсом.
Однак обмеженість нинішнього впливу РФ на світовий порядок денний і вектор глобальних трансформацій полягає в
деструктивному характері російської активності, імітаційному
характері самих дій і спекулятивному характері їхнього пропагандистського тлумачення. Викриття обману та деструкції послаблює
російську позицію і підштовхує акторів світової політики до
альтернативних рішень і підходів. Таким чином, російська ставка
на хаос і конфліктність може стати вирішальним чинником
консолідації провідних глобальних гравців навколо узгоджених
правил, цінностей та орієнтирів. Подібним чином глобальний
виклик нацистської Німеччини у XX ст. спонукав світову спільноту до подолання кризи цілепокладання, що й дозволило згодом
прожити півстоліття в умовах відносної стабільності та
впорядкованості міжнародного політичного простору.
Нарешті звернімося до головної проблеми цієї розвідки. В
якому напрямі рухалася 27 років пострадянська Україна? Замислюючись над тим, чому стосунки між колись братніми народами
дійшли до сьогоднішнього стану, можна дійти однозначного
висновку: окрім суб’єктивних факторів, пов’язаних з діяльністю
окремих політичних діячів, головним є фактор глобального
масштабу. Україна ніколи не була імперією. Її європейське
населення прагне влитися у спільну Європу. Отже, Україна і Росія
в цивілізаційному плані рухалися в діаметрально протилежних
напрямах. На перший погляд, у пострадянський період наші країни
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розвивалися за дуже схожими сценаріями: у них олігархія і у нас
олігархія, у них суцільна корупція і у нас так само, у них правовий
«беспредел» і в нас також. Але, як назвав свою найбільш вдалу
книгу Л. Кучма, «Україна – не Росія». І це так, Україна і Росія – це
різні регіональні цивілізації, які розходяться у різних напрямах.
Україна прагне в об’єднану Європу. Росія будує штучну
«євроазійську» цивілізацію, яка поки що існує лише як ілюзорна
модель суто ідеологічного характеру. Щось на кшталт радянської
псевдоцивілізації.
Попри колосальні прорахунки у державному будівництві,
безперервну зміну правил політичної поведінки в Україні поволі
створюється громадянське суспільство і країна, хоч і кульгаючи,
рухається в напрямі західних цивілізаційних цінностей. Але на
перешкоді цьому рухові, як не дивно, стоїть вітчизняний державний устрій. За роки незалежності в Україні сформувався
олігархічно-плутократичний тип ринкових відносин. Олігархічний
капіталізм має цілу низку важливих ознак, явно присутніх у
сучасному українському суспільстві. Його головна риса – захоплення окремими людьми або кланами шляхом приватизації
великих господарських галузей, переважно експортного напряму.
Для того, щоб впливати на політичний курс держави й
забезпечувати собі бюджетні преференції, олігархи скуповують
політичні партії і плутократів, які їх очолюють. Уряд формується
за квотним принципом, згідно з яким партії, що входять до
правлячої коаліції у парламенті, одержують міністерські портфелі
в уряді. Міністри ж, які сидять на фінансових потоках,
перерозподіляють останні на користь відповідних олігархів та
своїх партійних «вождів». Нічого особистого – це лише бізнес.
Таким чином, влада в Україні протягом усього періоду незалежності є чи не єдиною надприбутковою економічною галуззю й
переважно діє не в інтересах держави й населення, а задовольняє
потреби олігархів і плутократів. Тому існуюча модель української
державності – це основна проблема, яка може привести країну до
чергової руїни.
Олігархічно-плутократична влада призвела до того, що, як
справедливо зазначає народний депутат України А. Корнацький,
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«в Україні немає держави. Є організоване злочинне угруповання
чиновників, які співпрацюють з кримінальним світом. Тому вихід
один. Треба змінити владу…Часто кажуть, що в нас проблеми, бо
немає закону. Це не так. В Україні все викрадено у повній
відповідності до закону. Зміни до законодавства останні два роки
роблять для подальшого розкрадання» [22, с. 25].
Для того, щоби мати «кишеньковий» законодавчий орган,
олігархи постійно змінюють виборче законодавство. За роки
незалежності в Україні було випробувано чи не всі можливі схеми.
До «олігархічної ери» депутатів усіх рівнів обирали за мажоритарною системою. І треба сказати, що депутатський корпус Верховної
Ради України перших двох скликань складався переважно з
авторитетних політиків, які були обрані за незаперечні особисті
заслуги на ниві державотворення. Але вже третя «мажоритарка»
привела в український парламент «гладких котів», які очолювали
олігархічні клани або перебували на їх утриманні. Наступні
вибори відбулися вже за змішаною пропорційно-мажоритарною
системою, що підсилило роль політичних партій та блоків, але
водночас дозволило тим самим олігархам купувати місця в
партійних списках. Наступним етапом був перехід до пропорційної системи, завдяки якій на фоні протестних настроїв
населення до влади прийшли «помаранчеві» сили. Після перемоги
на президентських виборах 2010 р. режим Януковича повернувся
до змішаної системи, згідно з якою проходили й вибори до діючої
Ради вже після перемоги Революції Гідності. До речі, термін
«революція» видається нам не дуже коректним, бо в її результаті
не відбулося зміни суспільно-політичного ладу, а лише часткова
зміна еліт.
Показово, що кожен наступний український парламент за
всіма об’єктивними показниками був гірший за попередній. Це
саме стосується і Президентів, якими б повноваженнями вони не
володіли. Олігархат, як ракова пухлина, вразив і вражає своїми
метастазами всі сфери економіки й суспільного життя. Політичні
партії перетворилися в схожі одна на одну, як дві краплі води,
бандформування, єдина мета яких добитися влади, щоб грабувати
країну. Діючий парламент ухвалив навіть норму, за якою партійні
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«вожді» одержали право позбавляти депутатського мандата будьякого члена фракції, незгодного з «генеральною лінією». Таким
чином доводиться констатувати, що інститут парламентаризму в
Україні швидкими темпами перетворюється на фікцію.
У Грузії, перш ніж депутатів допускають до управління
державою, вони мають пройти огляд у нарколога. Ця норма
прописана у 132-й статті Виборчого кодексу Грузії. Вважаємо, що,
з погляду на поведінку вітчизняних нардепів, вони мають ще й
освідчуватися у психіатрів.
Головним завданням України зараз є подолання корупції. Але
як це зробити, якщо її очолює владна верхівка та її оточення? З
країни вивозяться колосальні кошти. Проблемою є відсутність у
владі державно мислячої еліти, людей, у яких є генеральний план
розвитку України. Якщо ми дійсно хочемо остаточно скинути
російське ярмо й увійти, нарешті, до цивілізованого світу, держава
має повернутися обличчям до народу, а не вичавлювати з нього
останні соки.
Завершуючи нашу розвідку, мусимо визнати, що найбільші
проблеми на пострадянському просторі спостерігаються в Україні
та Росії. І якщо РФ приречена, як остання світова імперія, на
розпад, в Україні набагато більше шансів подолати сьогоднішні
негаразди і влитися, нарешті, в цивілізаційний простір.
Як це не парадоксально, але, анексувавши Крим і вдершись на
Донбас, Путін загнав Росію у таку геополітичну пастку, з якої
країна у своєму нинішньому вигляді вийти не зможе. Ані лідери
країн ЄС, ані Сполучені Штати не могли і сподіватися, що
КДБкратія дасть їм змогу, врешті-решт, виставити північного
монстра з цивілізаційного простору й більш-менш спокійно
спостерігати за агонією останньої світової імперії. Звичайно,
трагедією є те, що одним з учасників конфлікту є наша країна, але
жертви, які несе Україна у гібридній війні з Росією, з цивілізаційного погляду цілком виправдані. Ми є безпосередніми учасниками
звільнення однієї шостої території світу від варварських режимів,
які панували в ній ще з чингізханівських часів. Єдина умова, з якої
Європа і вся цивілізована спільнота прийме нас, як героїв, у свою
спільноту – знести, нарешті, олігархічно-плутократичний режим у
власній країні.
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Як справедливо зазначає академік НАН України В. Горбулін,
Росія у її нинішньому вигляді становить собою загрозу не лише
для всіх, хто її оточує, а й для самої себе. І становитиме в
майбутньому. Надія на те, що санкції її «заспокоять», протверезять
або «повернуть до норми» – примарні й необґрунтовані. Вони
випливають із тієї самої логіки поведінки «нормального світопорядку», якого насправді вже немає. Отже, сподіватися треба
тільки на себе і на продуманість своєї практичної діяльності.
Для цього потрібно кардинально змінити політичну систему
України, яка не дозволяє нам наблизитися до європейських
стандартів й побудувати нарешті соціальну державу, що реально
опікується своїми громадянами. Тоді галасливий псевдопатріотизм,
який нинішня влада намагається нав’язати народові, зміниться
патріотизмом справжнім, а населення країни перетвориться на
політичну націю, відповідальну за себе і свою країну.
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Розділ V. Зміни в духовному і політичному житті
України на етапі євроінтеграції
В останні роки не тільки пересічних українців, але й частину
світової спільноти бентежить болісне питання: чому український
народ, який є носієм надзвичайно самобутньої, високої духовної
культури і працьовитості, номінально-конституційно володарем
багатих природних ресурсів, нащадком глибокого і повчального
історичного досвіду, за якістю життя виявився аутсайдером у
розвитку європейської цивілізації? Це питання породжує свої
одвічні похідні: де ми знаходимось, яке суспільство створили, що
або хто заважає рухатись у напрямі цивілізаційного розвитку,
щонайменш стати більш цивілізованою країною, а краще – зайняти
гідне місце у європейській співдружності і, звичайно, що і як
робити?
Під час візиту у Рим 27–28 листопада 2002 р. Президент
України Л. Кучма закликав Європейський Союз визначитися з
місцем і роллю України в майбутньому Європи, на узбіччі якої, на
його думку, вона опинилася, зазначивши, що «країна в умовах
невизначеності жити не може», натомість «стабільну Європу
створити без України неможливо» [1]. Хронологічно з цієї заяви,
формально – з прийнятого Україною у 2004 р. плану «Шляхом
європейської інтеграції», що був розрахований на період до 2015 р.
і спрямований на створення умов для вступу України в ЄС,
розпочався суперечливий і важкий євроінтеграційний рух України.
Особисту оцінку підсумкам цього процесу Л. Кучма зробив
через шістнадцять років у вигляді відвертої і не позбавленої
емоційного болю заяви на Балто-Чорноморському форумі
23 лютого 2018 р.: «Ми всі з нетерпінням чекали Мюнхенської
конференції. Пам'ятаю 2007 рік, де Путін на проблемах безпеки
поставив хрест. І в 2008 році це продемонстрував на Грузії, на
Осетії. Тепер, сьогоднішня конференція. Більше політики
пацифізму, ніж прозвучало на ній, важко було уявити. А Україна
взагалі на задвірках була. Нібито ми там не існуємо. Якби не
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поїхав туди Президент і не нагадав, що ми є на європейській карті,
так, напевно б, і забули. Ось що страшно. І над цим треба думати
… Ми говоримо, що всі навколо винні. Весь світ. А ми? Ми собі
всередину заглядаємо? Або що ми робимо в Україні? Іноді задаю
нескромне запитання для себе: "Чому Україна ніколи не була
державою в повному розумінні цього слова?". Відповідь дуже
проста: давайте подивимося на наш парламент, політичний бомонд
(підкреслено О. Ч.). Ми самі себе з'їдаємо. Якщо процес буде так
далі йти, що кожен день: давай вибори президента, парламенту, ми
про життя всередині країни взагалі не говоримо, як ніби людей
немає... На нас світ буде дивитися крізь пальці» [2].
Формально-історично зазначений план євроінтеграції був
успішно реалізований і втілився у підписання 21 березня 2014 р.
(економічна частина – 27 червня 2014 р.) Угоди про асоціацію
України з ЄС. Утім, де-факто країна за час багаторічного євроінтеграціного марафону змінила місце в європейському міжнародному просторі з «узбіччя» на «задвірки» в політичному і
економічному плані, а головне – у рівні життя народу.
Для української євроінтеграційної політики був характерним
наголос на інституційних, формальних цілях, натомість соціальні і
гуманітарні питання відходили на другий план, загублювались у
абстрактних «стандартах ЄС». Під час конференції, присвяченій
підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
за 2017 рік, 23 лютого 2018 р. Представник Президента України у
Верховній Раді І. Луценко заявила: «Серед пріоритетних
євроінтеграційних завдань для Президента: завершення добровільного переходу на стандарти ЄС та стандарти НАТО. Закон про
податок на виведений капітал, закон про Службу фінансової
безпеки, приєднання до Шенгенської зони енергетичного союзу, а
також спільний цифровий та авіаційний простір з ЄС» [3]. Як
бачимо, серед пріоритетних євроінтеграційних завдань людини як
такої знову «ніби немає».
Українська соціально-політична наука зі здобуттям країною
незалежності звільнилася від ідеологічного диктату держави (а в
останні роки, на жаль, значною мірою взагалі від турботи держави,

274 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

з іншого боку, це певним чином йде на користь активного
наукового вільнодумства), тому варіанти відповідей на поставлені
вище запитання і навіть певну одностайність у багатьох відповідях
можна знайти у публікаціях українських політологів, у тому числі
в інших розділах цієї колективної монографії та інших роботах її
авторів. Утім, і у вітчизняній політології екзистенційні питання,
соціальна і духовна сфери життя поступаються увагою на користь
досліджень політичних інститутів, процесів і феноменів.
До того ж актуальність проблеми взаємного впливу політичної і духовної сфер зумовлюється надзвичайною політизацією
духовного життя в Україні, з одного боку, і не менш надзвичайним
емоційним забарвленням самої політики. Раціональна оцінка
інтересів і цінностей поступається у політичній діяльності і
масовій свідомості екстремальній емоційності, що є наслідком не
тільки бурхливого характеру політичних подій, але й політичної
незрілості як значної частини політиків, так і решти українського
народу, утім, не позбавляє політичну науку необхідності
дослідження цих, на перший погляд, хаотичних і психологізованих
ознак української реальності.
Декілька подій, що відбулися у період, що розглядається,
мають, безумовно, історичне значення, але у межах цього періоду
мали, на нашу думку, обмежений вплив на духовне життя
українського народу.
Велике історичне значення мають отримання Україною
статусу асоційованого члена ЄС і режиму безвізового пересування
у країнах Євросоюзу. Утім, для тих громадян, хто мав фінансові
можливості мандрувати Європою, вартість візи не мала значення, а
більшості українців рівень життя не дозволяє скористатися
безвізом та його можливостями наживо доторкнутися до європейської культури, тому говорити про безпосередній вплив цієї події
на їхні цінності і інтереси було б перебільшенням. Асоційоване
членство України в ЄС відкрило певні перспективи для
пожвавлення зовнішньоекономічних зв’язків між нашою країною і
країнами співдружності, для наближення українських виробництв і
технологій до стандартів ЄС, але не могло мати значного
безпосереднього впливу на духовний світ українців.
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Отримання Українською церквою Томоса про автокефалію у
2018 р., безумовно, є подією історичного масштабу. ЇЇ можна
розглядати у дискурсі гібридної війни з Росією, можливих
перспектив, як добрих (возз’єднання українських церков), так і не
зовсім (можливих протистоянь і соціальних конфліктів з приводу
перерозподілу парафій), з точки зору перспективи укріплення
національної самоідентифікації українців, навіть у контексті
передвиборчих політтехнологій Президента України П. Порошенка. Але ризикнемо припустити, що у духовному житті народу
ця подія у короткочасному історичному періоді суттєво не
відіб’ється: парафіяни як відвідували свої церкви, так і відвідуватимуть, а для атеїстів і «захожан» ця подія є не більше, ніж
доброю новиною, яких в останній час небагато.
Помаранчева революція 2004–2005 рр. стала значною подією
у політичному житті України, є і буде предметом політичних та
історичних досліджень боротьби за владу і за вектор стратегічного
розвитку країни. Але після поразки цього етапу революційного
транзиту виросло одне покоління українців, для яких Помаранчева
революція – лише епізод у минулому України, значення якого у
формуванні їх світогляду дуже сумнівне.
На відміну від фестивального характеру «помаранчевого»
етапу революції, події 2013–2014 рр. увійдуть в історію України
трагічними сторінками. Ці події згуртували активну частину
громадськості навколо європейського вибору майбутнього України і сприяли становленню громадянського суспільства, але не
об’єднали країну, навпаки, поглибили її внутрішній розкол по вісі
європейської і азійської цивілізацій. Революція Гідності також
зазнала поразки і ризикувала залишитися трагедією кількох сотень
сімей і сумним епізодом (час перетворює гідність революційного
романтизму на досаду і гіркоту від поразки) в історії, якби не
наступна історична подія, безпосередньо з нею пов’язана.
Ця подія – війна. Окупація Російською Федерацією Криму і
частини Донбасу, підтримання агресії і військових дій протягом
п’яти років стали дійсно революційним чинником у трансформації
свідомості українців.
За результатами опитування, проведеного у серпні 2017 р.
соціологічною групою «Рейтинг» [4], переважна більшість
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громадян України, а саме – 82%, вважають себе патріотами своєї
країни. При цьому лише 13% українців заявили, що такими себе не
вважають, і ще 5% не змогли відповісти. Зазначається, що у всіх
макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на Заході таких 85%, у Центрі –
84%, на Півдні – 79%, на Сході – 76%.
Окрім того, у дослідженні зафіксовано найбільшу кількість
людей, які б підтримали проголошення незалежності України:
якби такий вибір постав сьогодні, незалежність підтримали б
майже 80% опитаних (у 2012 році таких було всього 62%), і лише
13% не підтримали б. Найбільше людей, які підтримують проголошення незалежності України, проживають на Заході країни (93%),
ще 82% – у Центрі, 72% – на Півдні та 63% – на Сході.
Декомунізація суспільного життя була елементом державної
політики пам’яті в останні роки. Значна частина покоління
прихильників комуністичних міфів і символів залишила суспільство природним шляхом. Але саме війна з Росією сприяла
формуванню нових цінностей. Під час виступу з нагоди відкриття
сховища боєприпасів за стандартами НАТО Президент України
П. Порошенко, спираючись на дані соціологічних опитувань,
повідомив, що 62 % українців повністю підтримують упровадження нового свята – Дня захисника України. Важко уявити, щоб 1015 років тому вітання «Слава Україні! – Героям слава!» навіть
неформально вживалося у Збройних силах України, але у
2018 році воно стало статутною нормою.
Сухі цифри не відображають усієї складності трансформації
суспільної свідомості. О. Майборода вказує на те, що з таких
питань, як «розцінювання причин і характеру війни, щодо
адміністрації на окупованій території та до встановлених нею
порядків, за рівнем патріотичної готовності захищати свою землю
від агресора, а відтак і за ставленням до самого агресора, за
здатністю платити ту або іншу ціну або за перемогу, або за мирну
угоду, за наявністю спільного бачення розв’язання проблем,
спричинених агресією…за роки від початку агресії повного
консенсусу у суспільстві з цих питань не досягнуто» [5, c. 139].
По-перше, як вказує автор цитати, відсутність консенсусу була
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характерна в аналогічних ситуаціях в історії інших країн. Подруге, процес консолідації суспільства не зупиняється, йому
притаманні періоди гальмування, відкатів, пожвавлення, але
очевидно, що період цивілізаційної невизначеності суспільства
пішов у минуле.
Президент України В. Янукович змінив стратегічний курс
країни, яка у 2003 р. нібито обрала вектор євроатлантичної
інтеграції за основу своєї безпекової політики, і закріпив позаблоковий статус України на законодавчому рівні, що відповідало
настроям більшості населення. Але у 2018 р. Верховна Рада
України переважною більшістю голосів проголосила, що однією з
основних цілей країни є інтеграція в євроатлантичний безпековий
простір з метою набуття членства в НАТО, що знову ж таки
відповідало прагненням більшості народу. Тут важко не погодитися з В. Портніковим: «Цією зміною настроїв ми зобов'язані не
Порошенку або Турчинову, не Яценюку або Тимошенко. Ми
зобов'язані навіть не Майдану. Є тільки одна людина на цьому
світі, якиа відповідає за стрімку зміна настроїв українців. Ця
людина – Путін. Саме після його віроломного нападу на Крим,
саме після появи диверсантів у Донбасі в українців, у буквальному
сенсі цього слова, відкрилися очі. Вони зрозуміли, хто ворог, а хто
друг. Зрозуміли, що "безпека" і "солідарність" не порожні слова.
Оцінили всю катастрофічність помилки, яка була здійснена в
минулому, коли суспільство недооцінювало важливість євроатлантичної інтеграції – і в результаті залишилося один на один з
жорстоким і підступним агресором. Якби не Путін, ми могли б
переконувати українців десятиліттями. А тепер нам нічого не
потрібно більше доводити» [6].
Спираючись на методологічну ідею Р. Коллінгвуда про те, що
історія – це не історія подій, але історія думок, в яких події
присутні як зовнішні прояви духу, пропонуємо розглянути
взаємовплив політичного і духовного життя в Україні не через
послідовність подій, але інверсивно – через характеристики основних соціальних стейкхолдерів політичного режиму, трендів,
характерних ознак духовного життя супільства, в тому числі двох
його основних інститутів – освіти і науки.
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Олігархічний чинник у політичному житті України
Політичний режим, що склався у суспільстві як через
інститути влади, так і в процесі неформальних комунікацій,
справляє визначальний влив на усі сфери духовного життя.
Українські політологи, залежно від обраних ними методологічних засад, називають політичний режим пострадянської
України «неототалітарним» (В. Полохало, [7]), «неопатримоніальним» (О. Фісун, [8]), «патримоніально-олігархічним авторитаризмом» (Ю. Мацієвський, [9]). М. Михальченко простежує транзит
політичного режиму від «ліберального нонконформізму» Л. Кравчука і «освіченого олігархічного авторитаризму» Л. Кучми до
«напівдемократичної кланової олігархії» В. Януковича [10].
В. Сухонос вказує на присутність анархічно-охлократичних
елементів у характеристиці політичного режиму України на усіх
етапах його трансформації [11]. А. Ремізов, спираючись на
дослідження гібридних режимів західних політологів, зокрема
В. Меркель та А. Круассан, запозичує поняття «дефектної демократії» [12]. Дискусія, розпочата наприкінці 90-х рр. публікаціями
В. Полохало і А. Колодій щодо перехідного характеру політичного
режиму в Україні, згасла перед фактом його тривалої живучості і
невизначеності подальшого вектора розвитку (втрати імперативного характеру демократичного транзиту), а також риторичності
питання про те, що будь-яка історична форма є тимчасовою і
переходом до наступної (М. Михальченко, [13]). Отже, політичний
режим в Україні визначається як сформований і «історично
самобутній» (В. Томахів, [14]).
Утім, українські дослідники майже одностайні у визначенні
політичного режиму в Україні у таких тезах:
‐ політичний режим в Україні є гібридним, з притаманними
йому коливаннями між автократією і демократією, політичною та
економічною нестабільністю, слабкістю держави, неоднорідністю
населення стосовно національної ідентичності;
‐ вирішальну роль у функціонуванні і самовідтворенні
політичного режиму в Україні відіграють неформальні практики
(непотизм, клієнтелізм, корупція, фаворитизм), які витісняють
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формальні, інституалізовані «правила гри» – конституціоналізм і
верховенство права;
‐ у період трансформації суспільства, в умовах нестабільності
режиму значна роль у визначенні шляхів розвитку політичного
режиму належить лідеру держави, а з урахуванням повноважень
Президента, що надаються йому Конституцією України, цей
фактор набуває вирішального значення. Саме тому у більшості
українських політичних досліджень трансформація політичного
режиму в Україні розглядається крізь призму ролі українських
Президентів у цьому процесі;
‐ вплив олігархів та олігархічних кланів на усі політичні
процеси є атрибутивною ознакою політичного режиму в Україні.
О. Фісун вважає, що політичний режим, його динаміка
«детермінується співвідношенням сил між основними акторами,
що відкриває (або закриває) доступ до використання тих чи інших
стратегій, ресурсів і видів капіталу [8, с. 6]. Оскільки щонайменш
три з чотирьох останніх Президентів України були олігархами,
зупинимося спочатку саме на олігархічному типі акторів
політичного процесу.
Українська олігархія не зводиться до декількох відомих
широкому загалу імен. У щорічному звіті Credit Suisse про
добробут в світі – Global Wealth Report – йдеться про щонайменш
135 громадян України, чиї статки перевищують еквівалент
50 млн доларів. Звичайно, ці капітали накопичені і зберігаються
від зайвої уваги податківців у тісній «співпраці» із можновладцями [15]. Організація «Антикорупційний штаб» провела дослідження, в ході якого з'ясувала, що з 423 народними депутатами
та їхніми родинами пов'язані 2423 юридичні особи, тобто, це
означає, що в середньому одна депутатська сім'я володіє або
співволодіє шістьма компаніями [16]. М. Кармазіна вважає, що «в
унітарній Українській державі функціонувала/функціонує низка
регіональних політичних режимів», які мають свої традиції та
історичне підґрунтя з радянських часів, а почали формуватися у
90-х роках минулого століття на основі персоналізованої
регіональної влади або кланів (П. Лазаренко на Дніпропетровщині,
клан братів Балог на Закарпатті) і були «першими проявами
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Кучминої держави», тобто сучасного олігархічно-кланового
авторитарного режиму [17, c.5].
У засобах масової інформації склався дещо демонізований
образ українських олігархів з притаманною їм, як усім потойбічним силам, одвічністю існування, непотоплюваністю і всесиллям.
Спробуємо поставити під сумнів такий хід думок і показати, що
насправді український олігархат – це колос на глиняних ногах.
По-перше, українська олігархія надзвичайно персоналізована.
Доля капіталу, як правило, залежить від однієї особи, яка стояла у
витоків формування і нарощення цього капіталу. У середовищі
олігархів не склалася традиція створення сімейних династій.
Непотизм стосується зовнішніх щодо основного бізнесу позицій
або незначних внутрішніх. Нащадки олігархів навчаються за
кордоном (подекуди і народжуються там), у більшості ведуть
дозвільний спосіб життя, а навіть якщо прагнуть займатися
бізнесом, то не у його українському варіанті – нецивілізованому і
небезпечному. У разі важкої хвороби або смерті основоположника
капіталу весь його майновий і фінансовий комплекс залишається
напризволяще або під великими ризиками відчуження державою
чи іншими учасниками ринку.
Яскравим прикладом є доля бізнесу одного з інтелектуалів
української олігархії, свого часу – одного з найбагатших депутатів
Верховної Ради України, власника масштабної групи компаній
«Контініум» І. Єремєєва. Після його трагічної загибелі (І. Єремєєв
невдало впав з коня у серпні 2015 р.) колишні партнери навіть не
підпустили родину нардепа до управління спадщиною і розпорошили бізнес-імперію. Дружина І. Єремеєва, його 85-річна мати,
двоє дітей стикнулися з підконтрольними їх опонентам нотаріусами, суддями, підробкою документів і, зрештою, залишилися
ні з чим [18].
Так само трагічна випадковість стала на заваді розвиткові
західноукраїнського олігарха П. Димінського. Після автомобільної
аварії, в результаті якої загинула молода жінка, у серпні 2017 р.
П. Димінський, який вірогідно перебував за кермом, був змушений
продати ФК «Карпати», який йому належав, та переховуватися за
кордоном. Звичайно, за його фізичної відсутності контроль над
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бізнесом був значною мірою втрачений, не говорячи про
неможливість брати участь у виборчих кампаніях 2019 р. або
впливати на них.
По-друге, сутність олігархії – не стільки в її заможності,
скільки у неформальних практиках впливу на владу. Але за умов
гібридного політичного режиму, до створення якого олігархи самі
доклали свою частку зусиль, відбувається регулярна ротація
конкуруючих кланів при владі, які із почуття помсти, через
необхідність принесення жертви на вівтар громадянського суспільства, просто через жагу перерозподілу капіталу на свою
користь можуть знищити будь-якого олігарха. У цьому сенсі доля
такого величезного активу, як «Приватбанк» і афілійованих з ним
бізнесів (туристичний комплекс «Буковель» та інші), І. Коломойського увійде у посібники. У вересні 2018 р. Генеральна
Прокуратура України розпочала підготовку підозр і арештів майна
олігарха Д. Фірташа. «Це буде стосуватися і облгазів, і хімзаводів,
і підприємств на тимчасово окупованій території», – заявив
Генеральний Прокурор Ю. Луценко [19]. Навіть бізнес найбагатшого олігарха України Р. Ахметова у середині 2018 р. привернув
увагу НАБУ через вірогідність завдання збитків державі за
допомогою схеми «Ротердам+» (завищення тарифів на вугілля) на
суму 35 млрд грн.
По-третє, у разі наявності політичної волі олігархія
знищується протягом кількох місяців – достатньо прийняти
виважені закони, спрямовані на деофшоризацію, демонополізацію
економіки, цивілізовані інструменти лобіювання бізнесу, законодавчо відокремити політику від бізнесу, а також заборонити
створення протекціоністських умов для олігархічного бізнесу з
боку держави. Відповідні законопроекти давно існують, справа
залишається за політичною волею.
По-четверте, олігархія є історично тимчасовим елементом
політичного режиму: «згадаємо владу Рокфелерів, Дюпонів,
Морганів, Фордів та інших олігархічних груп у США. Але, врештірешт, вона перетворюється або в деспотію (тиранію), або в
аристократію, з рисами демократії (Велика Британія, Швеція,
Нідерланди), або в демократію» [13, с.93].
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По-п’яте: великою оманою є уявлення про український
великий бізнес як цивілізований, порівняно із західним. О. Головачов справедливо вважає, що метою справжнього бізнесу є
створення капіталу, натомість, «з цього погляду, в Україні бізнесу ...
немає, тому що наші компанії не в змозі створювати капітал. Все,
що ми називаємо бізнесом, насправді є не бізнесом, а звичайним
промислом. Промисел, на відміну від бізнесу, не створює економічної вартості, промисел не займається ніякими інноваціями.
Промисел просто промишляє, тобто виживає як може, чим
доведеться, де вдається. Хтось на митниці домовляється, хтось
освоює бюджет, … хтось займається незаконною кустарщиною,
хтось влаштував місцевий феодалізм. Усе це ми через непорозуміння називаємо бізнесом, хоча це звичайні промисли, якими все
життя займалися в Україні, навіть за часів Сталіна. Вся економіка
України, зверху донизу займається тим чи іншим, більшим чи
меншим промислом. Як самокритично охарактеризував самого
себе і свого партнера Б. Березовського покійний Патаркацишвілі:
"Ніякі ми не олігархи. Ми просто багаті цеховики"» [20]. Тобто у
своєму економічному фундаменті бізнес олігархів не є міцним,
сучасним, конкурентоспроможним, інноваційним і сталим, що
додає ризиків до його уразливості з боку найрізноманітніших
чинників.
Шостий аргумент полягає у тому, що в Україні не створено
захищеного законом інституту приватної власності, який би
гарантував економічну безпеку самим олігархам. Ця обставина
дозволяла останнім створювати початковий капітал у процесі
шахрайських схем приватизації і збільшувати його за допомогою
рейдерських та інших протизаконних інструментів. Саме через
відсутність гарантованого захисту приватної власності олігархи
виводять свої активи за кордон, де вони знаходяться під опікою
закону. Але майнові комплекси – заводи, офіси, стадіони, готелі,
палаци, кар’єри і бурові вишки – нерухоме майно знаходиться у
зоні правового свавілля, до створення якої олігархи самі доклали
зусиль, і може змінити власника у будь-який час волею влади
задовго до того, як настане ера верховенства права.
Ще одна фатальна небезпека для вітчизняної олігархії
криється у змінах у структурі економіки. Останні два десятиліття
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олігархічний бізнес базується головним чином на експорті
сировини. Інноваційна державна стратегія, спрямована на пріоритетну підтримку переробної промисловості, зростання заробітних
плат у країні (відповідно – собівартості сировини, що
видобувається), технологічна відсталість олігархічних підприємств
і втрата конкурентоспроможності їх продукції на зовнішніх ринках
(за усі роки Незалежності тільки один металургійний комбінат з
двох десятків був радикально модернізований) – кожен з цих
чинників, ба більше, їх комплекс – здатний поховати надприбутки
олігархів. Щоправда, і держава втратить більшу частину валютних
надходжень до бюджету. Тут стратегічне бачення державних
інтересів розходиться з тимчасовими інтересами олігархії, що не
зайвий раз доводить тимчасовий характер останньої.
Нарешті, навіть якщо не покладати зайвої надії на
громадськість, український народ, який розчарований після
подвійної невдачі масових протестів і обережно ставиться до
перспективи ще однієї «революції», не можна не враховувати роль
міжнародного чинника у майбутній долі українських олігархів:
«Безглуздо думати, що глобальних інституційних змін не
відбудеться. Мені здається, що зараз політичні українські еліти, і в
тому числі – олігархи, потрапили в колосальні лещата. Вони поки
самі цього до кінця не усвідомили. З одного боку, йде колосальний
тиск громадянського суспільства, а з іншого – колосальний тиск з
боку міжнародних партнерів України, які намагаються вичавити
необхідні реформи з України», – зазначав економіст, виконавчий
директор Міжнародного фонду Блейзера О. Устенко [21]. Було б
наївно з боку олігархів і корумпованих політиків не припускати,
що у відповідних службах і відомствах західних країн ще не
існують списки осіб і підприємств, аналогічні тим, що були
покладені в основу декількох хвиль персональних санкцій проти
росіян та їх бізнесів. Дещо зміняться правові підстави (з втручання
у вибори і кібератак – на відмивання коштів, міжнародне
шахрайство і несплату податків), але Захід втрутиться у боротьбу з
українською корупцією якщо не для захисту майбутнього
української демократії і українського народу, то заради захисту
власних інтересів.
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Уявлення про те, що «звання "олігарх" в Україні стало почесним і не заперечується самими олігархами як таке» [22, с. 20],
поступається місцем негативному його забарвленню, таврується
присудком «ворог народу» і почуттям ненависті у масовій
свідомості. Так недалеко й до цінностей західної цивілізації: у
липні 2018 р. на початку судових слухань у справі екс-глави
виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пола
Манафорта суддя федерального суду міста Олександрії в штаті
Вірджинія Томас Джон Елліс вказав на «зневажливе» значення
зазначеного поняття. Дж. Елліс також пояснив юристам спеціального прокурора Роберта Мюллера, що слово «олігарх» асоціюється
з «мерзенними» людьми і підкреслює їх «провину». «В Америці
так не прийнято», – заявив суддя [23].
Для української олігархії розвиток духовного життя суспільства не входить у число пріоритетних завдань. Олігархія
навіть не обтяжує себе системним ідеологічним впливом на
суспільство: на відміну від геронтократії в СРСР, вона «є більш
динамічним і цинічним режимом, який нетоталітарно використовує могутню машину ідеологічного тиску на базі ілюзорних
ідеалів, обмежуючись примітивним пропагандистським прикриттям інтересів олігархічних груп» [22, с. 21] .
Будь-яке правило підтверджується, зокрема, винятками.
Наприклад, проектом Р. Ахметова зі створення «Фонду» свого
імені, діяльність якого була спрямована на підтримку жителів
тимчасово окупованих районів Донбасу і переселенців з цієї
території. Чи це було спробою спокутування за участь у розхитуванні ситуації на Донбасі напередодні війни, чи щирим
гуманітарним актом, але, у підсумку, вклавши сотні мільйонів
гривень у допомогу десятків тисяч постраждалих і ще сотні
мільйонів у PR цього проекту у власних ЗМІ (газета «Сегодня»,
телеканал «Україна»), найзаможніший олігарх країни створив собі
міцну соціальну базу політичної і моральної підтримки, що не
могло не стати чинником знаходження компромісів і преференцій
із діючою владою.
Дещо більш системний характер має благодійна діяльність
іншого олігарха – зятя Л. Кучми В. Пінчука, спрямована на
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створення і підтримку Центру сучасного мистецтва Pinchuk Art
Cenre, Київської школи економіки, продюсерство за сприяння
Стівена Спілберґа документального фільму «Назви своє ім’я» про
Голокост. Помітною в інформаційному просторі є благодійна
діяльність Б. Колеснікова: через свій іменний фонд народний
депутат трьох скликань, колишній віце-прем’єр-міністр України і
колишній Міністр інфраструктури в уряді М. Азарова, він
організовує конкурси на підтримку студентів інженерних спеціальностей, найкращих спортсменів України, театральних колективів.
Справа не у тому, наскільки щирою є благодійна діяльність
окремих олігархів, але у відсутності системи духовних пріоритетів
в олігархії у цілому: наведені приклади чомусь не стали взірцем
для більшості не тільки олігархів, але й заможних людей взагалі.
Навпаки, вони змагаються між собою у демонстративному
сибаритстві, що не тільки загострює соціальну ситуацію у країні,
але й призводить до її внутрішнього цивілізаційного розколу на
тих, хто живе по-європейськи, і тих, хто за способом життя
залишається у минулому.
Олігархічні фінансово-промислові групи як соціальний
прошарок, певна спільнота навіть за рахунок держави недостатньо
фінансують розвиток науки, освіти і культури, «навіть через
механізми політичної влади виділяють на них бюджетні кошти за
залишковим принципом. Хоча й використовують кадри, підготовлені у цих сферах державою. Тому інтелігенція, у своєму загалі, є
природним ворогом олігархічного режиму, що й показали події
кінця 2004 року» [22, с. 12]. Але відбувається і зворотний вплив:
не тільки тому інтелігенція стає ворогом олігархів, що її погано
годують, але й олігархи бачать в інтелігенції ворога і тому
недостатньо її фінансують. Для інтелігенції сутність режиму і ролі
у ньому олігархії не є таємницею, і це знання для режиму небезпечне: «Вона може бути довгий час політично пасивною, але потім
виступити детонатором соціально-політичного вибуху» [22, с. 12].
Водночас, не уся частина олігархату приречена на антагоністичний конфлікт із народом, експропріацію чи декласування та
загибель. По-перше, для інституалізації антиолігархічної опозиції,
формування політичних партій (у противагу існуючим деідеоло-
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гізованим «олігархічно-клановим клубам за інтересами») і організації їх діяльності потрібні фінансові ресурси. По-друге, у
середовищі олігархів формується прошарок нового покоління
капіталістів, для яких цінності демократичного світу є не гаслами,
але принципами життя і ведення цивілізованого бізнесу. Західна
освіта, відкриті кордони, ідеї та емоції двох революцій –
відбиваються у свідомості частини нової української буржуазії.
Отже, такі європейські цінності, як: свобода, верховенство права,
відповідальність, професіоналізм, конкуренція, інноваційність, –
можуть стати ідейним, духовним фундаментом, який об’єднає
різні за статками прошарки народу. Об’єднає не для масових
протестів, хоча ж і таке можливо, але задля еволюційної підточки
діючого політичного режиму зсередини. Носії європейських цінностей і нового мислення поступово заміщують посади у
приватизованих державних підприємствах, очолюють інноваційні
компанії і, що найважче, але найважливіше, – проникають у
бюрократичні структури і органи усіх трьох гілок влади. Консолідація менеджерів і бюрократів нового покоління з активним
громадянським рухом і виявлення нових політичних лідерів, запит
на яких у суспільстві вже перезрів, – це питання недалекого часу.
Ідею щодо подібного духовно-ідеологічного союзу частини
«нової» олігархії і соціально-активної «європеїзованої» частини
електорату незалежно один від одного висловлювали у своїх
публікаціях М. Михальченко [22] і О. Пасхавер [24].
Бюрократія як соціальна база політичного режиму
та її вплив на духовне життя суспільства
Наведений короткий опис олігархічної складової політичного
режиму в Україні дає змогу припустити, що його характер далекий
від проблем нематеріальної культури, а усі сфери духовного життя
не входять до його пріоритетів, тому не страждають від надмірної
уваги, впливу або тиску з боку Президентів та олігархів, хіба що у
вигляді приводів для сюжетів гумористичних шоу. Якби не ще
один актор політичного режиму, який у дослідженнях більшості
згаданих на початку розділу авторів, як правило, або не згадується,
або не отримує належної уваги.
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На відміну від більшості дослідників, М. Михальченко
звернув увагу на питання соціальної бази політичного режиму в
Україні: «Олігархія, як економічна і політична влада, не
спирається на один соціальний клас, як спиралися більшовики на
"пролетаріїв". Вона декласує суспільство, щоб мати соціально
неструктуроване суспільство, суспільство "сірих людей"…, яким
маніпулювати і керувати простіше. Декласоване суспільство є
надійним політичним майданчиком декласованих політичних
партій…» [22, с. 13]. Дозволимо собі невелике уточнення: радянський політичний режим спирався на пролетаріїв лише
декларативно, а де-факто його соціальною базою був партійнономенклатурний апарат (згадаємо, будь-яка персональна помилка –
«Квиток на стіл!»). Дійсно, олігархам вигідно мати декласоване
суспільство, але будь-який політичний режим не може не мати
своєї соціальної бази, і такою опорою в Україні для нього є
бюрократія.
Ідеться про бюрократію у сенсі широкого прошарку посадових осіб, які працюють у бюджетних установах, організаціях і,
незалежно від посади, (не обов’язково керівної) мають можливість
обмежувати права або сприяти реалізації прав інших громадян. На
наше глибоке переконання, саме бюрократія є цементуючим
елементом гібридного режиму, фундаментом або скелетом, який
забезпечує йому життєздатність попри зміни Президентів, складу
парламентсько-олігархічних груп, попри економічні негаразди,
революції і війну.
Термін «адміністративно-командна система» був незаслужено
забутий. Виявляється, для функціонування адміністративнокомандної системи зовсім не обов’язкова наявність керівної ролі
єдиної на політичному просторі партії. КПРС в останні роки
існування СРСР настільки кількісно розрослася, що на рівні мас
втратила свою функціональність: членство в ній набуло ознак
формальності, а керівна роль, тобто функціональність, повністю
перейшла від неї до бюрократичного апарату, з яким партійна
еліта ототожнилася. Після 1991 року функціонери перестали бути
комуністами, але апарат і принципи державного управління,
«система» залишаються незмінними до цього часу. Причому

288 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

внутрішні «правила гри» (непотизм, корупція, клієнтелізм)
вийшли з тіні і стали загальнопоширеними.
У сьогоденні не згадується про те, що наприкінці періоду
існування СРСР обурення пересічних громадян на рівні масової
свідомості викликали так звані привілеї партійної номенклатури.
Час минув, але клінічна лікарня «Феофанія» залишається для
обраних, ціни у буфеті Верховної Ради час від часу стають
предметом зазіхань журналістів та їх аудиторії, дискусія про
недоречність дипломатичних паспортів для депутатів періодично
виникає і затухає. І хоча ж доходи чиновників зробили ці привілеї
значною мірою зайвими, вони свідомо і наполегливо зберігаються,
оскільки є атрибутами «обраності», свідченням того, що у
соціальній системі, елементами якої вони є, у кожного своє місце.
Громадська думка зациклилася на питанні депутатської і суддівської недоторканності, тоді як проблема видається набагато
ширшою – це порушення принципу рівності у правах та
обов’язках, який був не тільки елементом гасла Великої французької революції, але є нормою життя сучасної Європи і нормою
Конституції України.
Спробуємо окреслити характерні риси, притаманні українській бюрократії як соціальному прошарку суспільства, скласти її
соціально-психологічний портрет, який не може не бути складовою духовного життя народу, оскільки бюрократія – органічна
частина цього народу.
1)
У мілітаризованій державі, якою був СРСР, у державному управлінні копіювалися військові принципи управління –
єдиноначальність і беззаперечність виконання наказів, натомість
професійні компетенції відходили на другий план. Саме тому
професіонали будь-якої галузі, як правило, відчували внутрішній
супротив вступу до лав партії (часто це коштувало їм кар’єри), а
інтелектуальна обмеженість більшості командирів і партійних
лідерів ставала предметом народної непублічної гумористичної
творчості. Перейнявши ці принципи у спадщину, українське
суспільство обтяжило всю кадрову політику у державі тотальним
непотизмом і клієнтелізмом. Це спричинило зупинку соціальних
ліфтів за принципом конкурентних професійних переваг і визна-
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чило першу характерну рису, принципову ознаку української
бюрократії – її некомпетентність.
Ідеться не про елементарну освіченість, хоча буває й таке:
колишній народний депутат і колишній голова Державної фіскальної служби Р. Насіров на питання телеглядача в ефірі програми
Р. Скрипіна відповів, що Друга світова війна почалась у 1941 році.
Проблема полягає у тому, що українські чиновники живуть
знаннями і уявленнями минулого століття. Вони не розуміють, що
ера інформації минула і ми живемо в епоху креативності, коли
найбільшою цінністю цивілізаційного розвитку є ідеї. Вони не
обізнані з сучасними концепціями і трендами глобалізації, з
досягненнями економічної науки і тенденціями технологічного
розвитку.
Простий приклад: навряд чи можливо серйозно займатися
розробкою аграрної стратегії України чи взагалі безапеляційно
вважати аграрний сектор пріоритетним для України, не усвідомлюючи того факту, що внаслідок глобального потепління Полісся
вже майже повністю пересунулося в Білорусь, у Черкаській і
Полтавській областях тепер степ, а на Півдні України –
субтропічна напівпустеля, дещо схожа на Крим або Південну
Австралію, – як це стверджує Т. Адаменко, керівник відділу
агрометеорології Гідрометцентру України [25].
Інформаційний простір рясніє звинуваченнями експертів та
аналітиків у некомпетентності українських чиновників усіх
галузей і рівнів. Про це свідчить невеликий огляд контенту
публікацій тільки за декілька місяців 2016 р.
- Німецький експерт, який консультував український уряд,
Вернер Елерс зауважив: «Іноземців лякає не війна, вона рано чи
пізно закінчиться, їх відлякує корумпованість і некомпетентність
українських чиновників» [26].
- Український кредитно-банківський союз оприлюднив
заяву, у якій, зокрема, зазначив, що «некомпетентність чиновників
регулятора шкодить не лише репутації Нацбанку, а й негативно
позначається на інвестиційній привабливості національної
банківської системи та на міжнародному іміджі України» [27].
- Директор Інституту розвитку економіки України (за
технічної підтримки Агентства з міжнародного розвитку США
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(USAID), член консультаційно-експертної ради при Державній
комісії з цінних паперів та фондового ринку, автор понад сотні
публікацій у ділових друкованих виданнях і декількох циклів
телепередач, член Спілки журналістів CРCР і НЖУ України
О. Гончаров прямо звинуватив Прем’єр-міністра України
В. Гройсмана у нерозумінні елементарної економіки [28].
- Політичний експерт Д. Потєхін у програмі «Про політику»
зі С. Руденком на Еспресо.TV висловився про ситуацію на Донбасі
таким чином: «"Придністров'я" там сталося два роки тому. І
ситуація там значно гірша, ніж у Придністров'ї... Я припускаю, що
це результат низького професійного рівня людей, які визначають
українську політику зараз» [29].
- Коментуючи популізм українських законодавців, зокрема
Ю. Тимошенко, народний депутат О. Кірш пише, що «економічний патріотизм буде народжуватися у муках, як політичний
народився у війні», а поки що, висновує він, «країною керують або
злодії, або інтелектуали рівня семикласника» [30].
- Філософ, письменник, публіцист П. Кралюк, розмірковуючи про долю Революції Гідності, зокрема, пише: «Ще одна річ,
яка помітно дратує людей, це, м’яко кажучи, невисокий
професіоналізм влади. На революційній хвилі керівні посади як у
столиці, так і на місцях часто отримували люди, котрі не мали
досвіду державного управління. Не дивно, що нові керівники
ухвалювали й ухвалюють помилкові рішення, яких спокійно
можна було б уникнути» [31].
- Народний депутат Б. Береза обурюється тим, як під час
підготовки до голосувань порушується регламент Верховної Ради і
підсумовує: «Те, що відбувається, – це або некомпетентність, або
саботаж» [32].
- Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко критично
оцінив рівень претендентів на вакантні посади держслужбовців:
«Уже проведено конкурси на посади в системі держуправління і
виявлено серйозну проблему – рівень підготовки претендентів у
більшості випадків низький, і натовпу охочих посісти високі
державні посади немає. Шукаємо шляхи розв’язання проблеми» [33]. Тут можна висунути гіпотезу про те, що розумні люди
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взагалі є, але вони не є претендентами, оскільки розуміють, що у
діючій системі їх розум не є затребуваним: або відбудеться їх
перетравлення системою, або вона їх відкине, причому саме із
тавром некомпетентності.
– Народний депутат О. Кірш безпосередньо звинувачує
керівництво Міністерства зовнішніх справ у непрофесіоналізмі у
зв’язку з «дикунським голосування від імені України стосовно
настільки ж дикунської антиізраїльської резолюції»: «І людина
такого низького професійного рівня наділена такими серйозними
повноваженнями!» [34].
– У лютому 2017 р. Прем’єр-міністр України у своєму
виступі у Брюсселі в контексті дотримання євроінтеграційного
курсу України визначив головне завдання країни на цьому шляху:
отримати «професійну компетентну владу і систему управління
державою», що дозволило веб-сайту POLITEKA зробити
формально-логічний висновок і подати цю новину під заголовком
«Гройсман не вважає владу професійною та компетентною» [35].
Отже, будь-які спроби інтелектуального підсилення системи
державного управління за рахунок іноземців, талановитої вітчизняної молоді, створення додаткових «науково-експертних»
структур приречені на поразку: знання не зможе реалізуватися
зсередини системи, але тільки як один з зовнішніх чинників її
трансформації.
2)
Друга характерна ознака бюрократії полягає не просто у
пріоритеті особистих матеріальних інтересів над усіма іншими, у
тому числі державними, але у перетворенні процесу особистого
збагачення на самоціль.
Публічний доступ до результатів електронного декларування
доходів і статків чиновників на початку 2016 р. став шоком як для
співвітчизників, так і для міжнародної спільноти, особливо її
благодійних і кредитних організацій, які мали стосунки з
Україною. Не тільки цінні папери, нерухомість, хутро, золото,
розкішні автомобілі і яхти, але й мільйонні суми готівкою і у
біткоінах, колекції музейної цінності і навіть приватні каплиці –
усе це змусило говорити ЗМІ про «ярмарок марнославства» («Фокус») і «владу міщан» («Новое время»). Ця подія не
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скоротила корупцію, але стала необхідним кроком на шляху
боротьби з нею, а головне – «відкрила не тільки кишені, а й нутро
політичної еліти» [36]. Відомий український політик, який за
інтелектом і відсутністю корупційного шлейфу є прикладом
наявності винятків у сірій масі так званої політичної еліти,
Б. Беспалий порівняв результати е-декларування з ефектом, який у
1988-му в СРСР спричинила виставка, організована знаменитими
згодом слідчими Гдляном та Івановим: «На ту виставку у 1988-му, –
нагадує політик, – в оточенні автоматників привезли вилучені в
партійної еліти Узбекистану золоті монети, персні, сережки,
браслети, ланцюжки з діамантами вартістю у 8 мільйонів рублів.
Фотографії садиб перших секретарів обкомів із будиночками для
слуг, критими басейнами, тенісними кортами, саунами, гаражами,
складами, винними погребами... До того народ “теоретично”
розумів, що влада живе значно краще за більшість громадян, але
коли все це постало перед очима!.. За фактами незаконного
збагачення слідча група встигла відкрити 800 кримінальних справ,
вироки за якими отримали понад 4000 осіб, серед яких 29 керівних
працівників МВС Узбекистану і СРСР, чотири секретарі ЦК
Компартії Узбекистану, вісім секретарів обкомів. Подальше
розплутування клубків корупційних зв'язків стало все ближче
підводити слідчу групу до Кремля, тож її розформували. Але
морально прогнилій верхівці СРСР це вже не допомогло.
Мільйони людей більше не вірили пропагандистським байкам про
вболівання очільників держави за народ, і ті стрімко втратили
довіру й політичну легітимність» [37].
Соціальні контрасти у сучасній Україні вражають: в один день
на різних веб-ресурсах, але разом у стрічці новин можна було
побачити, наприклад, такі заголовки: «За 4 роки війни житло від
держави отримали лише 63 сім'ї переселенців» [38] (усього в
Україні станом на кінець 2018 р. нараховується близько 1,6 млн
внутрішньо переміщених осіб – О. Ч.) і «У братів-нардепів Дубневичів і їх дружин 68 квартир» [39]. Чиновники володіють
величезним флотом яхт вартістю від 20 до 695 тис. євро (яхта
«аграрного барона» нардепа Ю. Косюка коштує 180 млн євро), а
понад 70 державних службовців у 2018 р. задекларували готелі [40].
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Звичайно, фінансовим джерелом таких статків може бути
лише корупційна рента, але чиновники не нехтують увагою до
своїх офіційних зарплат. У 2018 р., порівняно з 2017 р., грошові
виплати ключовому управлінському персоналу державних банків
(«Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк» і націоналізований
«Приватбанк») зросли у 3-8 разів [41]. З обуренням громадськість
відреагувала на заробітну плату голови Національного агентства з
питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак, яка в січні
2018 р. становила 102,2 тис. грн при тому, що очолюване нею
відомство не продемонструвало жодних результатів своєї діяльності [42]. А Генпрокурор Ю. Луценко тільки за грудень
2017 р. нарахував собі річну зарплату прокурора з району –
218,6 тис. грн [43]. Зарплата збиткової «Укрзалізниці» у 2017 р.
становила 463 тис. грн на місяць [44], а не менш збиткової
«Укрпошти» – 333 тисячі [45]. Тільки за один 2016 рік заробітна
плата членів правління НАК «Нафтогаз» зросла у 10 разів – з
4 тис. до 39,6 тис. доларів [46], тобто за місяць 2018 р. чиновник
офіційно отримував більше мільйона гривень – у 300 разів більше
мінімально встановленого рівня зарплати у країні і у 600 разів
більше мінімального рівня пенсій.
У жовтні 2016 р. лідер «Батьківщини» Ю. Тимошенко
заявила: «Я звертаюся до Прем'єр-міністра: негайно скасуйте
таємну постанову №493 від 27.07.2016, де Ви, пане Гройсмане,
Президенту, собі і чиновникам в 2–2,5 раза підвищили щомісячні
виплати. З огляду на, що цією постановою ви нарахували зарплати
заднім числом – з 1 травня – вимагаю, щоб повернули в
бюджет незаконно виплачені гроші» [47]. Ю. Тимошенко розповіла, що з урахуванням багаторазових надбавок ішлося про
зарплати від 100 000 гривень у місяць, і додала: «Ми готуємо до
НАБУ і в ГПУ заяву про злочин щодо того, що пан Гройсман і
чиновники виплатили собі заробітну плату заднім числом».
Щоправда, ця заява була зроблена у кулуарах Верховної Ради
України і жодних наслідків не мала.
Навпаки, на початку 2018 р. рішенням Кабінету Міністрів
України на 20-25% підвищено посадові оклади керівникам
центральних державних органів і державним службовцям міні-
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стерств, тоді як економіка за рік зросла ледь на 3 відсотки. А вже у
квітні цього року на іншому своєму засіданні Кабмін ухвалив
зміни до урядових документів, якими в рази збільшується
гранична сума на купівлю автомобілів та меблів, а також витрати
на обслуговування чиновників. Зокрема, на чиновників Адміністрації Президента було передбачено зростання витрат у понад
3 рази [48].
У травні 2018 р. Наглядова рада НАК «Нафтогаз України»
проголосувала за виплату бонусів у розмірі 46,5 млн доларів
правлінню та іншим співробітникам компанії (загалом 41 особа, в
тому числі голова правління А. Колобов, який отримав 7,9 млн) у
зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським
«Газпромом». Експерт Венеціанської комісії Марина Ставнійчук
так оцінила цю подію, яка викликала шок і бурхливе обговорення
в українському інформаційному просторі: «Сьогодні в Україні, в
абсолютно збіднілої країні, яка перебуває в умовах війни, це
видається абсолютним мародерством. Це все одно, коли мародери
в сірій зоні заходять і грабують будинки – точно така сама
ситуація в цьому "Нафтогазі". У мене не вкладається в голові: в
державі що, вже взагалі немає керівництва і здорового глузду?
Треба розуміти, що поряд з державним фінансуванням політичних
партій збираються великі кошти і ресурси на вибори. І тому всі
заплющили очі, закрили вуха, роти і спостерігають за тим, що
відбувається у цих цинічних молодчиків» [49].
Перманентні підвищення зарплат чиновникам, незрозумілі
для пересічного українця не тільки з погляду справедливості, але й
здорового глузду (навіщо їм самим собі збільшувати зарплати,
якщо головні джерела доходів інші), насправді мають два пояснення.
З одного боку, високі офіційні доходи дозволяють легітимізувати
хоча б частину витрат, що декларуються. З іншого – у разі кадрового скорочення, виходу на пенсію чиновник отримує відповідно
до діючого законодавства пропорційні зарплаті величезні
соціальні виплати. Іноді цей фактор стає навіть запобіжником
щодо загрози скорочення. Нарешті, високі зарплати є базою для
майбутнього нарахування чималих пенсій.
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Утім, не стільки постійно і незалежно від ефективності
економіки зростаючі розміри офіційних доходів української
бюрократії спотворюють її обличчя, скільки біблійні розміри
корупційної ренти, яку вона отримує. Ідеться не тільки про
політичну корупцію: набагато більше розкрадається на 3000
державних підприємств – саме тому щороку Кабінетом Міністрів і
Фондом держмайна не виконується план приватизації: за організаційні інструменти доступу до держбюджету відбувається справжня
війна. Розмах і вкорінення корупції дозволяє багатьом дослідникам говорити про клептократичний характер політичного режиму
в Україні.
3)
Українській бюрократії притаманна нещирість і
лицемірство. У 2017 році всупереч постанові уряду В. Гройсмана,
яка забороняла придбання нових легкових транспортних засобів
для держорганів, автопарк Кабінету Міністрів поповнився на два
десятки автомобілів. Звістка у ЗМІ про те, що дружина міністра
інфраструктури України В. Омеляна народжувала дитину у США,
спонукала Ю. Романенка до узагальнень, які свого часу викликали
бурхливе обговорення у соціальних мережах: «Правляча еліта
демотивує громадян України тим, що постійно демонструє
абсолютно протилежне тому, до чого закликає простого українця.
Кричить про успіхи реформ, але народжує в США, просить
затягнути паски, а сама відпочиває на дорогих курортах або
демонструє надспоживання, кричить про надійність банківської
системи, а сама тримає тонни кеша в заначках удома. Саме така
демотивація закріплює і визначає недовіру до держави і чиновників, а боротьба з євробляхерами та іншими ухильниками
приречена на провал і подальше сповзання цієї держави до
колапсу через його марності для громадян» [50]. У цьому контексті, безумовно, директор програми «Міжнародна і внутрішня
політика аналітичного центру Український інститут майбутнього»
Ю. Романенко під поняттям «держава» має на увазі державу в її
сучасній формі, політичний режим.
4)
Похідною попередньої ознаки є впевненість бюрократії
у своїй незамінності. Співвласник компанії «Молочний альянс»
О. Деркач (доречний приклад представника нового покоління
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олігархів, про яке йшлося вище) так прокоментував добровільну
відставку Прем’єр-міністра Вірменії на хвилі народних протестів у
квітні 2018 р.: «Коли я читаю інтерв’ю наших політиків, причому
абсолютно різного рівня, різного досвіду і навіть різних поглядів,
дивуюся не тому, що вони не бачать себе поза владою і тому
десятиліттями чіпляються за неї всіма частинами тіла. Це якраз
цілком зрозуміло, по-житейськи. Я постійно ловлю себе на думці,
що кожен з них абсолютно щиро, усіма фібрами душі, впевнений у
своїй незамінності. Що саме без нього, такого досвідченого і
знаючого, ми неминуче пропадемо в житті. І що альтернатив у нас
немає ніяких. За визначенням» [51]. Насправді, на відміну від
персоналізованої олігархії, бюрократія вкрай деперсоналізована, в
ній дійсно немає незамінних людей, оскільки бюрократія – це не
мережа людей, а мережа посад.
5) Наслідком попередньої ознаки є «нахабство» бюрократії (М. Михальченко), але це поняття можна визначити евфемізмом
«абсолютна байдужість до громадської думки, нехтування
громадською думкою». У 2017 р. 92 народні депутати-мільйонери
отримали від держави компенсацію на оплату житла або винаймання готельного номера [52]. Одіозний суддя Голосіївського
райсуду міста Києва М. Шкірай свого часу задекларував
швейцарський годинник Ulysse Nardin і 31 тисячу доларів готівки,
понад 2 гектари землі у Миколаївській області та 86-метрову
квартиру з машиномісцем у Києві, які були йому кимось
подаровані, моторну яхту Salpa Laver ринковою вартістю
1,8 млн грн – і це усе ще можна зрозуміти – але останній штрих: як
гуманітарну допомогу отримав від КМДА автомобіль MercedesBenz С 180 вартістю близько 35 тисяч доларів [53].
Питання заробітних плат чиновників не зводиться до рівня
окладів, який постійно підвищується. Бюрократія встановила собі
надбавку, що зветься «за інтенсивність праці» і може сягати 100%
від посадового окладу. Годі сумніватися, що трапляються місяці,
коли чиновники працюють не інтенсивно. Утім, з усіма
надбавками, преміями і коефіцієнтами заробітна плата чиновників
у середньому у 3 рази вища за посадовий оклад.
У відповідь на обурення громадськості преміями НАК
«Нафтогаз», про що йшлося вище, А. Коболєв зухвало нагадав, що
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отримані кошти – це ще не уся сума премії, на яку він та його
колеги мають право, згодом (коли надійдуть гроші з РФ), вони
отримають ще більше [54], і на додаток через тиждень сам виписав
премії окремим працівникам «дочки» Нафтогазу – АТ
«Укртрансгаз» [55]. Подальша доля отриманих премій свідчить
про те, що своє майбутнє українські чиновники пов’язують не з
Україною: головний комерційний директор НАК «Нафтогаз
України» Юрій Вітренко 20 вересня відправив з рахунків
«Ощадбанку» на рахунок дружини 1 млн 900 тис. євро і 2 млн 900
тис. доларів США, а глава правління НАК Андрій Коболєв
отримані на рахунок в «Ощадбанку» гривні витратив на покупку
доларів США і відправив їх до Сполучених Штатів Америки,
вказавши причину: «допомога матері» [56].
Натомість європейський досвід повністю суперечить українським практикам. У грудні 2017 р. у Польщі було оприлюднено
таблицю із сумами винагород, отриманих урядовцями за минулий
рік, які становили 26–40 тис. євро. Ця інформація викликала
обурення опозиції і громадськості. В результаті усі члени уряду
добровільно повернули отримані кошти, спрямувавши їх на
доброчинність, а президент правлячої партії «Право та справедливість» Ярослов Качинський анонсував законопроект про
зменшення оплати праці польських депутатів, сенаторів, а також
представників центральної та місцевої влади на 20% [57].
6) Характерною ознакою більшості українських чиновників
є неадекватність в оцінці будь-якої реальності або ситуації, яка
знаходиться поза їх маргінальним світом. Глава Держаудиту
Л. Гаврилова, яку НАБУ звинуватило у незаконному збагаченні, на
запитання про походження, зокрема, золотих злитків відповіла:
«Золоті злитки, я думаю, в тому сенсі, в якому вони у мене є, має
на сьогодні кожен громадянин» [58]. Генеральний Прокурор
України Ю. Луценко так прокоментував свій сімейний різдвяний
відпочинок на Сейшельских островах на суму 52 тис. євро: «Я
вважаю, що відпочинок не мав жодної надмірності, вкладається в
те, що собі дозволяє середній клас» [59]. Багато соціологічних
досліджень свідчать, що до середнього класу себе зараховують
близько половини українців. Але за об’єктивними показниками
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(рівень життя, освіти, соціальної активності) середній клас
становить менше 5% населення, тому, на думку А. Биченка,
директора соціологічної служби Центру Разумкова, «через такий
малий відсоток, зіставний зі статистичною похибкою, можна
взагалі казати про те, що середнього класу в Україні немає» [60],
так само як у Генпрокурора України не має уявлень про нього.
У статті, присвяченій державній політиці та громадській
думці «щодо двох контроверсійних аспектів постмайданної
трансформації України – пам’яті та мови» В. Кулик показує, що
«політика постмайданної влади щодо пам’яті була набагато
радикальнішою, ніж щодо мови, проте цей вибір пріоритетів не
відповідає преференціям населення». А причиною такої невідповідності автор статті вважає «неадекватне уявлення ключових
політиків (підкреслено О. Ч.) про громадську думку та структурну
асиметрію політичного процесу в двох розглядуваних ділянках» [61, с.200].
За п’ять років після Майдану так звана українська еліта
повністю розчарувала і подекуди почала дратувати західних
партнерів своїм запеклим спротивом реформам, відлякуванням
інвесторів і шокуючими цивілізований істеблішмент витівками. І
тільки повне нерозуміння цього факту могло спонукати український уряд у червні 2018 р. на створення державної установи
«Український інститут» «для презентації України за кордоном і
просування її іміджу в світі».
Причиною неадекватності бюрократії є її відчуження не
тільки від народу, але й від інтересів держави, перебування у
своєму замкненому світі цінностей, головним чином матеріальних
і суто сімейних. Причому неадекватність не тотожна некомпетентності. Остання передбачає необізнаність, відсутність
необхідних професійних знань, здібностей і навичок. Натомість,
неадекватність є невідповідністю існуючих знань у сфері, у якій ці
знання не працюють, психічних реакцій – ситуації, тому
застосування наявних знань призводить до непередбачуваних
наслідків, а прояв емоцій – до непорозуміння. Як, наприклад, для
фізики Ньютона або неорганічної хімії є свої обмежені сфери
застосування. Доречним тут буде афоризм Ж.-Ж. Руссо: «Майте на
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увазі, що ніколи незнання не робить зла; згубною є тільки омана.
Помиляються ж люди не тому, що не знають, а тому, що уявляють
себе знаючими». Бюрократія перебуває у своїй системі координат,
тому, коли навіть намагається принести користь своїми зусиллями,
часто шкодить суспільству.
7) Українську бюрократію характеризує її схильність до
розширеного самовідтворення. З часів Майдану, тобто з початку
2014 р. до січня 2018 р., сумарна кількість співробітників
центральних апаратів Міністерства внутрішніх справ України та
Національної поліції України зросла з 2595 до 3405 осіб [62]. 12тисячна армія прокурорів попри регулярні обіцянки Генерального
Прокурора України Ю. Луценка у післямайданні часи скорочена
не була, залишаючи Україну одним з лідерів у Європі за кількістю
прокурорів на тисячу населення країни [63].
Утім, схильність в останні роки не завжди перетворюється на
здатність. Л. Швець звертає увагу на парадоксальність ситуації, що
склалася у владній системі: «Боротьба за владу в рамках чинної
влади відсутня. За чотири роки поруч з Порошенком не з'явився не
тільки гідний наступник Президента, але і найменший конкурс на
прем'єрське місце не утворився. Жодної боротьби ідей і амбіцій.
Країною править усе та сама „стратегічна сімка-дев'ятка”,
всередині якої, перефразовуючи Толстого, вже давно не тепло, але
все більш вонько, і свіжих сил, здатних відчинити вікно і впустити
в ситуаційну кімнату сонце і повітря, не спостерігається. Кадрове
безпліддя – найжорстокіший вирок системі, яка виявилася нездатною до самореформування. Вона намагається себе відтворити, але
навіть це вже не виходить» [64].
Паразитуючий характер бюрократії має своє пояснення: «за
оцінками чиновників районного та міського рівнів близько 70%
їхнього робочого часу витрачається на пояснення перевіряючим і
контролюючим органам доцільності прийнятих рішень і
виконаних ними дій» [65].
Утім, треба віддати належне спробам суспільства знайти
функціональну заміну частині неефективної бюрократії: зусиллями держави і активістів, не без тиску з боку міжнародних
інституцій, в Україні за останні три роки зроблено величезний
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крок у впровадженні електронних засобів, які покликані
підвищити ефективність соціально-економічної системи і
наблизити країну до цифрових стандартів Європи. Серед таких
досягнень – упровадження системи електронних закупівель
ProZorro, е-декларування чиновників, єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, відкритих реєстрів банківських
кредиторів, боржників за комунальні послуги і отримувачів
субсидій, різноманітних інструментів он-лайн-платежів і оформлення документів і довідок, біометрічних закордонних паспортів
і внутрішніх ID-карт, замість паспортів паперових, он-лайн
відслідковування етапів проходження документів забудовниками,
а на початку 2018 р. уряд України взагалі затвердив стратегію
(дорожню карту) розвитку цифрової економіки у країні.
У серпні 2016 р. міністр Кабінету Міністрів України О. Саєнко повідомив, що український уряд перейшов на електронний
документообіг з центральними органами виконавчої влади, і
висловив упевненість у тому, що низка документів від реєстрації
до виконавця прискориться орієнтовно на 50%, що «дасть
можливість оперативніше приймати рішення і реагувати» [66].
На перший погляд, подібні масштаби автоматизації і оцифровування повинні привести до значного скорочення чисельності
бюрократії, але нічого подібного не відбувається: за останні роки
не було прийнято жодної постанови уряду про скорочення штату
міністерств та відомств.
8) Наступна ознака бюрократії полягає в упевненості
чиновників у безкарності, яка межує із втратою інстинкту
самозбереження.
Некомпетентність, жадібність, нещирість і лицемірство,
нахабність, неадекватність і упевненість у своій безкарності –
таким, на жаль, є соціально-психологічний портрет сучасної
української бюрократії. Проблема полягає не у тому, що вона сама
себе ідентифікує як прошарок «обраних», елітою народу, але у
тому, що значна частина цього народу, в тому числі молодь, не
бачить інших перспектив життя, ніж копіювати образ життя
«еліти». «Крадуть усі», «якщо можна начальникові, чому не можна
мені», «країна торгує з агресором, чому я не можу там працювати» –
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ці патерни стали для багатьох пересічних українців елементом
внутрішнього ціннісного виміру і вибору. В останні роки найбільш
популярними серед абітурієнтів є спеціальності юриста і
економіста. Не тому, що молодь мріє про верховенство права,
безпеку і справедливість у країні: більшість майбутніх студентів
приваблює спосіб життя суддів і прокурорів. Не самореалізація у
власному бізнесі приваблює багатьох майбутніх менеджерів, проте –
безтурботний і гарантований «вище за середній» рівень життя
чиновників. Українська бюрократія на чолі з олігархатом не тільки
безпосередньо, щоденно шкодить соціально-економічному розвиткові країни, вона є носієм цінностей минулого і заражає цим
вірусом значну частину суспільства. Саме у цьому полягає
соціальний зріз внутрішнього цивілізаційного розлому у країні:
суспільство внутрішньо залишається розколотим між прихильниками європейського майбутнього і пострадянського (легітимізованого радянського) минулого.
Політолог В. Гладких вважає, що в українського народу
створилося спотворене уявлення про державну службу як
«найпростіший спосіб отримати великі статки, не маючи жодних
креативних рис». У свою чергу, «державні службовці в Україні,
зокрема народні депутати, проповідують повністю спотворений
спосіб своєї діяльності». Натомість, «за кордоном державний
службовець, у тому числі член парламенту, – це люди, які мають
дуже високу відповідальність, набагато більшу, ніж звичайні
люди, і в той же час мають досить низьку винагороду, порівняно з
тими самими бізнесменами» [67]. Зі з’явленням у країні
патріотичної, порядної і професійної бюрократії пов’язує майбутнє
України і О. Пасхавер: «Коли ми станемо повноцінною державою –
питання, адже це тривалий процес, який може тривати не одне
десятиліття. Але я можу назвати один показник: коли у нас
сформується державницька бюрократія. У нас її ніколи не було: всі
держслужбовці були слугами Москви. Сформується державницька
бюрократія – найважливіший шар для повноцінної держави. Це
коли держава у тебе в серці, а не ти просто служиш на якомусь
зручному і вигідному місці. І, так, це не означає, що ніхто не
діятиме в своїх інтересах: ні, ми ж не ангели. Але це означає, що
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інтерес держави стане жорстким обмежувачем особистих
інтересів» [68].
Час військового протистояння України і Росії грає проти
української політичної влади, політичного режиму і його
соціальної бази – бюрократії, оскільки народ, незважаючи на
жертви, звикає до цього стану, але стає резистентним до пояснень
соціально-економічних негараздів у країні війною і починає
шукати інші причини та інших ворогів. Цей процес є природним і
знаходить своє пояснення у теорії К. Шмітта, про яку нагадує у
своїй статті В. Кривошеїн: «У ній поняття "ворог" є ключовим,
оскільки саме воно найбільшою мірою пронизане перш за все
політичним, публічним началом. Політичний ворог – це
сукупність людей, яка веде боротьбу і яка протистоїть такій самій
сукупності. Саме здатність народу (держави) самостійно визначати
друга чи ворога К. Шмітт розглядав як сутність його політичної
екзистенції» [69, с. 268]. В горизонтальному вимірі опозицїя «ми» –
«вони» трансформувалася в українській ментальності внаслідок
російської агресії в опозицію «друг» – «ворог». Але тепер ця
опозиція отримує ще один, новий вимір – вертикальний, у якому
вакантне місце «ворога» починає займати бюрократія: «Зараз ми
переживаємо період постреволюціного спаду. Такий відкат в
історії відбувається завжди. Знижується активний настрій. У нас є
неймовірний опір паразитарних бюрократичних структур. Вони є
головним ворогом реформ», – сказав історик Г. Касьянов в
інтерв’ю журналу «Країна» [70].
Цей процес не є проявом «кровожерливості» або екстремізму,
навпаки, він за своєю суттю є прогресивним, оскільки якщо у
народу «більше немає здатності або волі до цього розрізнення, він
припиняє політично існувати. Якщо він дозволяє, щоб чужий
приписував йому, хто є його ворог і проти кого йому можна
боротися, а проти кого – ні, він більше вже не є політично вільним
народом, він підкорений іншій політичній системі або ж
включений до неї», – вважав К. Шмітт [Цит. за: 69, с. 69]. Отже,
ідентифікація «ворога» стає умовою процесу політичної самоідентифікації народу, перетворення його у політичну націю.
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Від конфлікту цивілізацій до конфлікту емоцій,
між страхом, приниженням і надією
На жаль, методологічні аспекти політико-психологічних
досліджень, моральні і екзистенційні проблеми політики не належать до достатньо розроблених галузей української політичної
науки. В структурі Національної академії педагогічних наук
України діє Інститут соціальної та політичної психології, дослідження якого спрямовані переважно на прикладні, педагогічні і
соціальні аспекти і меншою мірою на теоретико-методологічні
засади політичної психології. Вчені Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України на початку 2000-х рр. досліджували
цивілізаційні виміри моральності, екзистенційні аспекти філософської антропології, але в останні роки ці наукові напрями подальшого поглиблення і поширення не набули. Натомість, політичне
життя в Україні дуже насичене емоціями, подіями, які навіть у
масовій свідомості відбиваються відразу ж у моральному вимірі.
Регулярні публікації рейтингів українських політичних діячів,
партій та інститутів влади будуються на електоральній
бівалентності, у кращом вигляді – на раціональних градаціях на
кшталт шкали Р. Лайкерта. Натомість, на нашу думку, справжнім
одкровенням або відкриттям як для політиків, так і для науковців
було б, наприклад, конкрентно-соціологічне дослідження якості
емоційного ставлення до того чи іншого суб’єкта політики. Між
«так» та «проти» існують любов, захват, повага, байдужість,
невіра, неповага, неприязнь, роздратування, ненависть, відраза і
таке інше. За допомогою політичних маніпуляцій чи якогось
політичного ребрендингу можна іноді досить суттєво впливати на
власні рейтинги, проте чи є сенс взагалі продовжувати політичну
діяльність, якщо виявиться, наприклад, що у більшості народу
політик викликає почуття відрази і небажання чути будь-які
виправдання або обіцянки? Наївно сподіватися на те, що хтось
поступиться місцем у політичній боротьбі, якщо діяти засобами
раціонального переконання, але чи не є масова відраза суспільства
остаточним вироком для політика?
У червні 2018 р. під час судових слухань у справі екс-глави
передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта було
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доведено, що улітку 2005 р. Манафорт не менше десятка разів
рекомендував Р. Ахметову будь-якою ціною негайно позбутися
Віктора Януковича через неприйняття українцями його особистості в цілому. При цьому П. Манафорт спирався на результати
проведеного його командою дослідження, відповідно до яких 60%
респондентів негативно ставилися до Януковича, а 37% відчували
категоричну неприязнь (підкреслено О. Ч.), а 87% жителів України
вкрай негативно поставилися до ідеї його можливого прем'єрства в
2006 році [71]. Абстрагуючись від моральних і правових оцінок
діяльності та особистості П. Манафорта, важко заперечувати його
професійну компетентність, але український олігарх не дослухався
до голосу розуму і став одним з режисерів і акторів чергового
драматичного етапу історії України.
Засновник і старший радник Французького інституту міжнародних відносин, автор публікацій у «The Finantial Times» і
«Foreign Affairs» Домінік Муазі виступив автором концепції, яка,
на жаль не здобула гідної уваги в українській політології.
Вихідна теза його книги «Геополітика емоцій. Як культура
страху, приниження і надії змінюють світ» [72] полягає у тому, що
глобалізація справляє значний вплив на відчуття і усвідомлення
націями і країнами своєї ідентичності і тому викликає відчуття
небезпеки. У свою чергу, посилені за допомогою мас-медіа емоції
знаходять свій відбиток у геополітиці.
Д. Муазі у цілому погоджується з тезою С. Гатінґтона про те,
що в світовій політиці набирає сили «конфлікт цивілізацій», а
культура починає визначати геополітику нарівні з національними
інтересами та ідеологією. Утім, додає суттєву методологічну
пропозицію: «Але далеко не всі усвідомлюють, що сьогодні світ
зіткнувся з феноменом „конфлікту емоцій”. Західний світ
занурений в атмосферу страху, араби і мусульмани перетворилися
на заручників культури приниження, Азія здебільшого культивує
надію. Але замість того, щоб зблизити США і Європу, загальні
страхи, а вірніше, способи боротьби з ними частіше стають
причиною роз'єднання в Західному світі. Культура приниження,
навпаки, згуртувала мусульманський світ навколо його найбільш
радикальних елементів і породила культуру ненависті. Від смерто-
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носного зіткнення страху і ненависті в першу чергу виграють
представники культури надії, які тим часом працюють на власне
майбутнє. Звичайно, неправильно стверджувати, що для кожного
регіону характерний лише один тип емоцій: у Росії, в ряді країн
Латинської Америки одночасно спостерігаються всі три. Але
динаміка розвитку і взаємодії трьох культур ще довго буде
визначати долю світу» [73].
На жаль, французький політолог не висловив окремої думки
щодо України у розрізі своїх поглядів. Але якщо за авторитарними
ознаками політичного режиму Україна наближується до деяких
країн Латинської Америка, а за радянськими цивілізаційними
коріннями вона споріднена з Росією, напрошується думка про те,
що і для України притаманні названі три типи емоцій, які
створюють загальну картину її сучасної культури.
Страх
Складність і бурхлива динаміка політичних і соціальноекономічних процесів в Україні в останні роки змушують
пересічних українців шукати пояснення того, що відбувається,
причини і можливі прогнози щодо майбутнього розвитку країни і
свого власного майбутнього в ній.
Відповідей у вигляді думок, коментарів, інтерев’ю в ЗМІ, а
насамперед, в Інтернеті, дуже багато. Контент-аналіз цього
текстового масиву показує, що одним із чинників, інструментів і
водночас результатів діяльності різних суб’єктів соціальнополітичного життя є страх. Саме поняття страху як ключове дуже
часто застосовують у цьому контексті політичні і громадські діячі,
політичні коментатори і експерти, публіцисти і журналісти.
Враховуючи професійний статус авторів, поняття страху видається
образним, метафоричним і повсякденним, натомість політична
наука не може його уникнути у власних спробах відображення і
аналізу політичної реальності.
За суб’єкт-предметною ознакою (хто і чого боїться) контентаналіз публічного інформаційного простору дозволяє визначити
напрями або зрізи вияву феномену страху. Натомість політологічний аналіз дозволяє визначити політичні інститути і соціальні
прошарки, відповідальні за збільшення їх ролі у формуванні
відповідного забарвлення суспільної свідомості.
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Моніторингове дослідження Інституту соціології НАН України, проведене в липні – серпні 2014 р., під час якого в усіх
областях України, крім АР Крим, було опитано 1800 людей,
дозволило визначити чинники страху, який відчуває населення
країни. Дивно, що, коментуючи результати власного дослідження [74], Ю. Саєнко на першому місці серед найактуальніших
для українців сьогодні страхів називає страх нападу на країну
зовнішнього ворога. Уважний аналіз наведеної у публікації
І. Кириченка таблиці [74], яку коментує Ю. Саєнко, показує, що
насправді головним страхом для українців залишається вірогідність зростання цін. Чи є цей коментар ненавмисною помилкою
Ю. Саєнка, чи свідомою маніпуляцією, яка, до речі, переводить
відповідальність за «першість» з Кабінету Міністрів на президентську гілку влади (або традиційне відволікання уваги громадськості від внутрішніх проблем на зовнішнього ворога), сказати
трудно, але задля зручності та заради істини ми переробили
зазначену таблицю з точки зору ранжирування факторів страху за
даними серпня 2014 р., спираючись на кількісні показники
першоджерела (див. табл. 1).
Не важко визначити, що причиною виникнення і збільшення
рівня страху (пп.1, 3, 4, 7, 8, 11) є економічний стан у країні та
його динаміка, а відповідальність за економічну політику,
планування і втілення реформ несе насамперед економічний блок
уряду країни і Національний банк України. Цей взаємозв’язок є
очевидним для пересічного українця і пояснює катастрофічне
падіння у 2014 р. рейтингів «Народного фронту» і Прем’єрміністра А. Яценюка. Гарантування особистої безпеки людини,
безпеки власності, охорона громадського порядку (пп.6, 9, 10, 15) є
цариною силового блоку, і отримані факти свідчать про недовіру
населення до реформ правоохоронних органів і судової гілки
влади та їх функціональної ефективності. Нарешті, відсутність
бачення з боку населення перспектив встановлення миру на
Донбасі, стратегії розвитку країни, її майбутньої політичної моделі (пп.2, 5, 12) є зоною відповідальності президентської гілки
влади і свідчить, зокрема, про те, що навіть промови Президента
України, не кажучи про його дії протягом року, для пересічного
українці не є переконливими.
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Окремо необхідно сказати про роль засобів масової
інформації у поширенні тривожних настроїв і страхів. Хоча майже
усі телеканали, друковані ЗМІ і рейтингові інтернет-сайти
належать олігархам і відображають інформацію відповідно до
політики власників, журналісти мають нести власну відповідальність за формування тривожних настроїв у суспільстві. Усі новини
на всіх каналах щодня у 2014 р., коли проводилося дослідження,
починалися лише з насиченої тривогою інформації із зони АТО, в
якій не було жодного натяку про світло в кінці тунелю.
Таблиця 1

2013 р. (%
відповідей)

серпень
2014 р. (%
відповідей)
Зміни (%)

Ранжування страхів в українському суспільстві

1.
2.
3.
4.

Зростання цін
Нападу зовнішнього ворога на країну
Безробіття
Невиплати зарплат, пенсій

80
10
78
75

64
62
60
60

- 16
+52
- 18
-15

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Розпад України як держави
Зростання злочинності
Зупинення підприємств
Голоду
Виникнення міжнаціональних конфліктів
Масових вуличних заворушень, безладів
Холоду в квартирі
Зараження небезпечними для життя інфекціями
(туберкульоз, СНІД тощо)
Встановлення диктатури в країні
Напливу біженців, переселенців та приїжджих
Виникнення міжрелігійних конфліктів
Повернення до старих порядків часів застою
Наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС
Інше
По-справжньому нічого не бояться

14
49
36
30
14
19
18
37

48
43
35
34
34
33
24
18

+34
-6
-1
+4
+20
+14
+6
- 19

18
7
9
8
19
2
5

18
15
13
13
10
4
2

0
+8
+4
+5
-9
+2
-3

п/п Чого українці бояться найбільше?

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Складено за [74]
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Можна пошкодувати, що це дослідження не мало панельного,
регулярного характеру, оскільки у міру замороження ситуації на
Донбасі і продовження економічної стагнації в Україні у 2015–
2018 рр., вірогідно, в українському суспільстві змінилися і
рейтинги страхів, і їх склад.
Також необхідно зазначити, що ієрархія страхів населення
суттєво відрізняється на Донбасі (у підконтрольній зоні, не кажучи
про окуповану), в Києві і, скажімо, на Заході країни, що має бути
предметом додаткових досліджень. Дані, які можна було б
отримати, опосередковано свідчимуть, зокрема, про порівняльну
ефективність дій інститутів місцевої влади на різних напрямах.
Окреме питання в цьому сенсі – окупований Крим.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини
В. Лутківська під час 113-ї сесії Комітету з прав людини в Женеві
заявила, що за рік окупації Крим перетворився на півострів страху:
«Зараз у Криму люди бояться висловити свою думку, відчувають
страх за своє життя і майбутнє, страх сповідувати свою віру і
спілкуватися рідною мовою» [75]. Арешт заступника голови
Меджлісу Ахтема Чийгоза, заборона в’їзду на півострів лідерам
кримськотатарського народу М. Джемілєву і Р. Чубарову, викрадення і вбивства кримських татар, громадських активістів, що не
розслідуються правоохоронними органами належним чином,
закриття українських шкіл, пригноблення представників багатьох
релігійних громад, у тому числі УПЦ Київського патріархату,
заборона проведення кримськими татарами мирних зібрань і
мітингів, тиск на ЗМІ призвели до того, що «атмосфера страху,
залякування, фізичного впливу і психологічного тиску змушує
представників корінного народу приймати непросте рішення
залишити рідні місця і шукати кращої долі на материковій частині
України» [75].
Контент-аналіз інформаційного простору дозволяє говорити
про інші страхи – тих прошарків населення, які навряд чи були
репрезентативно представлені у згаданому вище опитуванні.
Українські олігархи бояться втратити свої статки і можливості, інструменти впливу на політичну владу. Вони також бояться
інвестицій у нестабільну економіку, тому виводять свої капітали і
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прибутки за кордон. В. Зима ще у 2012 році писав: «Претензії
практично незмінні вже декілька років поспіль. Корупція, дозвільна система, митниця, земельні питання, податки. Все це лякає
інвесторів…Навіть представники Партії регіонів реєструють свої
компанії у Європі, оскільки не вірять вітчизняним судам, бояться
„смотрящих”, які оббирають і регіоналів, і нерегіоналів» [76].
Очевидно, що до «вже декілька років» додалося ще щонайменш
сім-вісім. Усунення олігархічних страхів має відбуватися не
шляхом ліквідації джерела страху, а позбавленням його суб’єкта –
самих олігархів (звичайно, не особисто олігархів, а олігархічної
системи як такої), що поки що залишається перманентною
програмною обіцянкою представників інституту законодавчої і
частково виконавчої влади.
Самі представники державної влади бояться скорочень,
люстрації, притягнення до відповідальності за скоєні правопорушення, можливості подальшої конфіскації майна. Тобто інститути
політичної влади виступають окремим суб’єктом специфічних
страхів. При цьому єдиним способом зменшення їх відчуття,
«хеджування» ризиків і страхів, говорячи мовою страховиків, вони
бачать не докорінні зміни в країні, а навпаки, збереження
існуючого режиму, який дозволяє їм зберегти владу і продовжувати обкрадання народу задля накопичення статків уже не
стільки заради особистого збагачення, але й як особистого
відступного або заставного фонду.
Вище говорилося про почуття безкарності, притаманне
українській бюрократії. Ще у квітні 2012 р. політичний аналітик і
журналіст В. Пиховшек заявляв: «Ті політики, які боялися, вже
виїхали з країни. Інші переступили через почуття страху. Я
стикаюся з багатьма людьми з влади – у них не помітно
страху» [77]. У 2014 р. виявилося, що виїхали не усі, але дійсно не
боялися до останнього. Чи стало це уроком для їх спадкоємців,
покаже 2019 рік.
Такий політичний інститут, як партії, має свої напрями
відчуття тривожності і страху: зниження електоральних рейтингів,
оприлюднення компрометуючих матеріалів, зменшення джерел
фінансування тощо.
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На жаль, страх смерті, поранення, полону, інвалідності є
атрибутом психології навіть наймужніших фронтовиків, про що
свідчать численні інтерв’ю, проте, зрозуміло, це не є предметом
політології. Але ті самі інтерв’ю показують, що постійним страхом
для бійців є невизначеність майбутнього (отримання статусу
учасника бойових дій, відповідних реальних пільг і державної
допомоги, лікування й протезування, матеріального забезпечення
сім’ї, поновлення на роботі і тощо), – а це вже є предметом турботи
державних органів, тобто інститутів політичної влади. Рівень
цього страху відбивається на боєздатності військ, тобто є
чинником національної безпеки країни, а його джерелом є
відповідна неефективність органів міністерств оборони, внутрішніх справ, соціального захисту.
Отже, страх є одним з неминучих атрибутів життя людини.
Проте інтенсивність відчуття страху, ієрархія страхів, суб’єктна
структура носіїв страху залежать від рівня соціально-економічного
розвитку країни, політичної стабільності, ефективності діяльності
політичних інститутів, насамперед – інститутів державної влади.
Тому страх є суб’єктивним і непрямим, але дуже показовим
індикатором рівня демократії і економічної стабільності в країні.
Водночас є інший аспект подальших досліджень: страх може
виступати мобілізаційним або спонукальним до позитивних дій
чинником. Реальна і безумовна незворотність покарання породжує
страх потенційного правопорушника і обмежує його злочинні
наміри. Страх населення перед зовнішньою агресією усуває убік
інші страхи і мобілізує його на колективний опір і сприяє
формуванню національної ідентичності.
Приниження
Стан приниження є дуже загрозливим, оскільки безпосередньою психологічною реакцією на нього є ненависть. На відміну від
люті, яка є внутрішнім станом, ненависть є почуттям, спрямованим на дію зовні. Спочатку Ф. Достоєвський написав
«Принижені та ображені», а наступним кроком були «Біси».
Саме почуття глибокого приниження спонукало соціально
активну частину народу на протести у 2004–2005 рр. і 2013–
2014 рр. – періоди відносної соціально-економічної стабільності. В
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першому випадку люди відчули оману внаслідок фальсифікації
результатів президентських виборів, у другому – оману надії на
підписання Президентом України В. Януковичем Угоди про
асоціацію з ЄС. Гідність як опозиція приниженню стала сутнісною
ознакою революції. Для громадянського суспільства правда і
дотримання слова, доброчесність виявилися більшими цінностями,
ніж матеріальний добробут.
У блозі Оксфорського словника на сайті Oxford University
Press у 2016 р. було повідомлено про те, що найпопулярнішим
словом року у світі стало «постправда» («post-truth») – термін,
який означає «обставини, за яких факти впливають на формування
громадської думки меншою мірою, ніж емоції або особисті
переконання» [78]. У цьому значенні цей термін використовується
більше дванадцяти років, але значне поширення його вживання
відбулося саме у 2016 році на тлі референдуму про вихід Великої
Британії з Євросоюзу (Brexit) і президентських виборів у США,
коли маніпулювання громадською думкою набуло тотальних
масштабів.
Руне Мьоллер Сталь і Бу Рюбнер Хансен вважають, що віра
лібералів США у свою виняткову здатність керувати ніколи не
була підкріплена фактами. У статті «Хибність постправди» американські політологи пишуть, що «ностальгія лібералів за політикою
фактів покликана приховати їхні власні складні стосунки з
правдою… на думку одержимих фактами лібералів, політична
пристрасть призводила до проблем, які можна розв’язати тільки
ще більшою кількістю раціональності», але події 2008–2011 рр.
«показали, якою насправді є ліберальна система фактів: зосередженою на власних інтересах і вибірковою, схильною ігнорувати
незручну правду – але при цьому її презентують як розташовану
над політикою фанатиків, як наукове управління суспільством…
Ті, хто оплакує еру політичної правди, належать до ультрацентристського табору. Це – технократи та адміністратори, котрі
відмовляються вірити досвіду та стражданням звичайних людей з
тою самою пристрастю, з якою це роблять ультраправі групи.
Вони заявляють про свій страх перед консерватизмом пост-
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правди» [79]. Описана ситуація нагадує перманентну боротьбу
українських політичних сил за право на правду, тоді як може
виявитися, що усі вони знаходяться разом по той бік від цієї
правди.
І хоча концепт «постправди» дещо втратив свою пізнавальну
привабливість після того, як його ототожнили з усім відомим
маніпулюванням громадською думкою, значення цього феномену
не втратило своєї ваги. Журнал «The Economist» на прикладах
реалізації постправди у США і Росії доходить висновку про те, що
постправда позбавляє політичну систему сенсу і функціональності
і може призвести до пригноблення народу [80].
Українців годують новинами і фактами про звільнення,
героїзацію і ув’язнення Н. Савченко, про вибухи на військових
складах, затримання правоохоронцями депутатів і міністрів на
робочих місцях, вбивство і воскресіння журналіста А. Бабченка,
ситуацію з фронту, боротьбу з колабораціоністськими ЗМІ і
прийняття «держбюджету розвитку», розробку стратегії реінтеграції Донбасу, але у громадськості зростає внутрішнє відчуття, що
усе це не зовсім правда або не уся правда, а лише спланована
інформаційна політика, завдання якої – відвести суспільну
свідомість подалі від правди. До чого призводить прозріння,
показали події двох революцій.
Українців принижують черги до кабінетів лікарів і чиновників, субсидії, жебрацькі зарплати і пенсії, реєстрація за місцем
проживання, яка виявилася тією самою радянською кріпацькою
формою прописки, байдужість суддів і нахабство правоохоронців,
хабарництво і багато іншого, але не у цих формах приниження
причаїлася головна загроза політичному режиму. Найгіршою
формою приниження, як виявилося, українці вважають «тримання
за дурня», оману віри і надії, приниження гідності.
Надія
Навіть під тиском приниження або усупереч йому суспільство
створює засоби спротиву і самозахисту. Це можуть бути організовані форми соціальної активності (добровольчі батальйони,
волонтерство, громадські організації) чи, навпаки, відчуження від
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соціуму, намагання уникнути бідь-яких комунікацій з ним, а також
формування свого внутрішнього, подекуди ілюзорного, але
заспокійливого світу принципів і цінностей.
Результати опитування про самооцінку відчуття щастя,
проведеного у травні 2018 р. Київським міжнародним інститутом
соціології, засвідчили, що 63% українців відчувають себе
щасливими, причому це на 10% більше, ніж рік тому [81]. Тобто
більше половини населення країни, у якій п’ятий рік точиться
війна, частина якої окупована, чи не кожного дня на фронті гинуть
люди, а на мирній території громадяни страждають від принижень
чиновників і найнижчого у Європі рівня життя, щасливі.
За результатами зазначеного дослідження з-поміж респондентів у віці 18–29 років щасливими себе почуває 79%. Серед тих,
кому 30–39 років – 72%, 40–49 років – 65%, 50–59 років – 57%, 60–
69 років – 47%. Зворотна кореляція віку і вічуття щастя
пов’язується соціологами зі станом здоров’я, матеріальним становищем і самотністю літніх людей, але зауважимо: саме вони
становлять найактивнішу частку електорату, тобто голосують
переважно менш щасливі. Електоральна байдужість молоді знаходить своє пояснення у відчуженні від проблем і інтересів країни.
Єдине пояснення цьому парадоксу може бути тільки у факті
глибокого морального і духовного розколу у суспільстві. Що
стосується соціально-економічних негараздів, люди до них звикли,
пристосувалися, створили власний, особистий, сімейний, замкнений спосіб життя, здатний до самовідтворення, отже –
відокремилися від проблем держави і взагалі від її долі. Нездатність держави запропонувати стратегію закінчення війни,
відповідно – нездатність мобілізувати суспільство на реалізацію
такої стратегії – заморозили не тільки конфлікт на Донбасі і
питання окупованого Криму, але й моральну свідомість частини
суспільства.
Почуття щастя передбачає віру у майбутнє, надію. А
пригноблення і приниження надію породжують. Одна частина
суспільства сподівається на непорушність існуючого порядку і
своє місце у ньому, інша частина суспільства – на зміни, і навіть ті,
хто думає про те, «щоб не було гірше», теж мають свою надію.
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Відсутність надії, відчуття безвиході є межею духовного життя
особи і народу.
За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 16,1% респондентів вірять у те,
що у найближчі 5 років в Україні відбудуться необоротні
позитивні зміни, 40,4% вважають, що на це знадобиться 10–
15 років, а 25% респондентів на питання «Чи вірите ви, що
Україна як незалежна держава стане на ноги?» (саме так
формулювалося питання – О. Ч.) відповіли, що заперечують
ймовірність подібного сценарію в найближчому майбутньому [82].
Питання, хто саме вбив надію кожного четвертого українця, є, на
нашу думку, риторичним.
Науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів
«Business Ukraine» і «Lviv Today» Пітер Дікінсон звернув увагу на
одну з характерних ознак українського інформаційного простору.
На тлі «народної забави» пошуку ворогів (Росія, корупція,
бюрократія, міжнародна байдужість і т. інш.) П. Дікінсон викриває
«всюдисущого і підступного» ворога – «негатив, що обволікає
сприйняття українцями своєї країни» [83]. За слушними, на нашу
думку, спостереженнями П. Дікінсона, «більшості іноземців, що
проживають в Україні, відома картина: нескінченні розмови з
українськими друзями і колегами, що розглядають прояви
оптимізму як чарівну, але дитячу ваду. Завжди чекати гіршого,
знаходити шипи на кожній троянді, помічати лише ложку дьогтю –
це дуже виснажливе заняття» [83]. На прикладі інформаційного
супроводу запровадження в Україні безвізового режиму, системи
державних закупівель ProZorro, проведення пісенного конкурсу
Євробачення П. Дікінсон показує, що практично будь-яка позитивна зміна в Україні пропускається через цинізм і негатив. Підстави
цього загального негативу розподіляються на дві категорії. Перша –
це логічний механізм захисту, заснований на багатостраждальній
історії українського народу у радянські часи і перманентних
невдачах демократичної та соціально-економічної трансформації
суспільства періоду незалежності. Історичні травми і втомленість
суспільства доповнюються інформаційною політикою українських
ЗМІ.
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Дікінсон звертає увагу на негативні наслідки такого
світосприйняття: цей негатив служить функції самосправджуваного пророцтва, позбавляє реформаторів необхідного імпульсу для
подолання десятиліть інертності, зміцнює позиції тих, хто
виступає за бездіяльність і покірність перед неминучістю, заважає
прищепленню почуття гордості за свою країну, до того ж це
поганий сигнал для міжнародних інвесторів.
Якщо згадати залежність редакційної політики українських
мас-медіа від їх власників – олігархів, виникають два припущення:
або про диверсійний характер інформаційного впливу на
суспільство, або, навпаки, про некомпетентність політтехнологів.
Оскільки піддавати сумніву досвід і професіоналізм спеціалістів з
інформаційного впливу, яких можуть собі дозволити олігархи,
було б необачно, залишається додати ще одне звинувачення в
історичний вирок на адресу олігархів і політичного режиму у
цілому. У гібридній війні негатив є ворогом, який має своє
обличчя.
Звичайно, для розуміння того, що суспільство є не тільки
споживачем інформації, але й творцем інформаційного контенту,
необхідний час, але треба також розуміти, що він грає не на
користь цього суспільства. В меню веб-сайта «Політична критика.
Видання про перетини політики, науки та культури» є окремий
розділ «Хороші новини». Росіяни мають досить популярний сайт
«Сделано у нас» (приватна ініціатива, в Україні подібна ідея
реалізована лише на рівні соціальних мереж). Невже українцям
нема чим пишатися і про що говорити, окрім корупції, катастроф і
насилля?
Щоб не навантажувати текст посиланнями і лапками,
наведемо теги-заголовки тільки деяких новин за останні 3 роки,
відібраних за позитивною ознакою: Український стартап StopFake
у Сенаті США назвали взірцем боротьби з пропагандою Кремля,
український стартап PromoRepublic отримав 500 тис. доларів і був
реалізований у США, український туристичний стартап
Tripmydream визнаний кращим у світі і отримав 500 тис. доларів
на розвиток, Український стартап заявив про друк на 3D-принтері
дома з автономними електрикою і водою, Snapchat купив одеський
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стартап Looksery за $150 млн, Україна втрічі збільшила експорт
курятини до країн Євросоюзу, в Україні збільшиться випуск
автокомплектуючих для Porsche и BMW, Німеччина в 2,5 раза
збільшила імпорт українських ягід, Український геликоптеррекордсмен піднявся вище за Еверест, Україна потрапила у топ30 найсильніших військових держав світу, в РФ знижуються
продажі тракторів – в Українї зростають, Українські області
показують рекордну врожайність за всю історію спостережень,
Україна експортувала рекордні об’єми листового скла, Київ
близкий до статусу світового центру біткоін-спільноти, у Вінниці
будуватимуть найбільший в Україні завод з виробництва
холодильного обладнання, Україна увійшла до п’ятірки найбільших експортерів волоського горіха, Україна стала лідером з
експорту яєць в ЄС, експорт українських ягід за чотири роки
збільшився вдесятеро, Україна стала лідером з постачання лиж до
Європи, Український фільм «Кіборги» визнали найуспішнішим
культурним проектом, Український Інститут світової політики
увійшов до рейтингу найкращих у Європі, на кінофестивалі у
Швеції переміг український документальний фільм про Донбас,
український школяр переміг на Міжнародних молодіжних дебатах
у Братиславі, український школяр завоював «золото» у США за
унікальний винахід і, нарешті: Гімн України визнали найкращим у
світі.
Стилістика і глибокий смисл заклику британського науковця
П. Дікінсона до оптимізму українського суспільства заслуговує на
його цитування: «Україна, безумовно, недосконала. Вона
пережила одну з найбільш бурхливих історій у світі й застрягла,
можливо, з гіршим сусідом на планеті. Корупція має ендемічний характер. Люди бідні. Але тут також є місце диву надії
(виділено О.Ч.), коли активісти створили живе і процвітаюче
громадянське суспільство. Це край, де полум'я свободи пережило
одну з найпохмуріших глав людства, де традиції гостинності та
відкритості кидають виклик багатовіковому політичному
насильству і зазіханням. Ігнорування проблем України було б
дурним і контрпродуктивним, але ігнорувати достоїнства й
досягнення країни також непростимо. В українців є набагато
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більше приводів для національної гордості, ніж вони самі
думають, і вони можуть зрозуміти, що ця гордість сама собою
може стати першим кроком до успіху» [83].
Освіта і наука в Україні: на шляху до реформ
Сподівання українців на нове, краще життя, пов’язані зі
здобуттям Україною незалежності, відразу ж зіштовхнулися із
системною кризою у країні на початку 90-х років минулого
століття. За відсутності загальної стратегії розвитку молодої
держави, по суті, в умовах виживання, державні галузеві плани і
програми мали декларативний характер. Вони не стали винятком і
у царині освіти у вигляді затвердження у 1993 р. Кабінетом
Міністрів України Державної національної програми «Освіта»
(«Україна XXI століття») та заходів щодо її реалізації, схвалених
до того I з'їздом педагогічних працівників України. Виконана
повністю у декларативному дусі, ще у радянських традиціях
утопізму, ця програма не містила жодних цифр, окрім дат
виконання окремих заходів (1995–2005 рр.), і була повністю
провалена, а подальший розвиток освіти відбувався у руслі її
радянської моделі із неминучими вкрапленнями нових для
суспільства ринкових відносин. Міністр освіти П. Таланчук
впровадив платну форму навчання у державних вузах, підтримав
створення приватних навчальних закладів (згодом співзаснував і
очолив один з них – ВМУРОЛ «Україна») і спростив умови
вступних іспитів в університети. Треба віддати належне «реформаторам» тих часів: приватні кошти врятували систему освіти від
банкрутства і створили варіативне, конкурентне середовище
закладів освіти. Водночас, тотальна комерціалізація освіти стала
початком змін у пріоритетах цінностей, що покладалися в основу її
функціонування.
Не можна сказати, що формально Українська держава
недооцінювала значення освіти: у згаданій програмі «Освіта»
забезпечення розвитку освіти визначалося як пріоритетний засіб
розбудови Української держави, а у новій редакції «Закону про
освіту» у 1996 р. встановлювалося, що фінансування освіти має
становити не менше 10% від ВВП країни. Але де-факто цього
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показника не було досягнуто до сьогодні, навпаки, з 8,2% у
2009 році через 6,9% у 2014 він упав до 5,4% у 2017 р.
Бюрократія має звітуватися про реформи, тому, незалежно від
політичних розкладів, в освіті відбувалися формальні зміни: в
2001 році МОН затвердило 12-бальну систему оцінювання в
школах, у 2003 році – Положення про ліцензування освітніх
послуг, у 2005 році вища освіта долучилася до Болонського
процесу (подія широко експлуатувалася діячами від політики і
освітянської бюрократії, але згодом перетворилася на профанацію
і призвела до значних втрат у якості освіти), а через рік було
запроваджено 100-бальну систему оцінювання в вузах. Нарешті, у
2004 р. запроваджено систему ЗНО, яка хоча і страждає щорічно
від хаотичних внутрішніх змін, але значною мірою позбавила
процес вступу до ВНЗ від хабарництва, непотизму і
несправедливості.
Утім, ці зміни не привели до нової якості освіти, викликаючи
різке незадоволення її рівнем з боку окремих суб’єктів процесу
(політичної опозиції, батьків, учнів, прогресивних педагогів і
вчених).
Події 2014 року сформували остаточний євроінтеграційний
вибір України і чергову наснагу можновладців у реформуванні,
зокрема, освіти. Але новій владі знадобилося більше чотирьох
років для розробки напрямів і принципів реформи освіти, які
втілилися у концепції «Нової української школи».
Ці чотири роки втрачених можливостей і поглиблення
кризових явищ призвели до подальшого зниження якості освіти,
що за результатами ЗНО 2018 р. змусило ЗМІ говорити про
«катастрофу освіти». Хвилею в інформаційному просторі
прокотилися такі факти: 47,5% школярів не знали, в якому місті
розташована будівля (Верховна Рада України), що зображена на
світлині (Верховна Рада України); 30% учасників тестування
вважали, що Україна є федерацією, конфедерацією або союзною
державою; 65% учасників тестування з української мови та
літератури не побачили лексичну помилку у словосполученні «на
наступній неділі»; 48% учасників тестування з математики не
змогли скоротити дріб (2а +2)/2; 56% учасників не знали, що сила
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вітру залежить від різниці атмосферного тиску – і це прогалини
випускників з дисциплін, які вони обрали як профільні, тобто у
яких вважають себе сильнішими (окрім обов’язкової для усіх
української мови) [84].
У серпні 2018 р. веб-сайт «Etsetera» (новини, факти,
аналітика) в результаті онлайн-голосування дістав свідчення
повної зневаги і недовіри громадян до системи шкільної освіти. Із
застереженнями щодо якісної репрезентативності вибірки (за
кількістю на момент зняття інформації проголосувало 3399 осіб) ці
результати є красномовними по суті. На запитання «Як сучасна
українська школа впливає на дітей?» 23,3% відповіли – «калічить
здоров’я і психіку», 18,8% – «дає надто мало необхідних знань»,
16,1% – «дає надто багато непотрібних знань», 16,1% – «готує
трудових емігрантів». 10% респондентів взагалі не бачили сенсу у
шкільній освіті, обираючи інститут репетиторства, і тільки 12,8%
вважали, що школа дає «нормальну базову освіту» [85]. У цілому
ці результати збігаються з даними самого МОН України, за якими
якістю шкільного навчання задоволені тільки 7% батьків [86].
Небезпечні, якщо не фатальні для майбутнього країни
наслідки відносин і процесів, що склалися і відбуваються у школі,
полягають навіть не в якості здобутої школярами освіти, не в рівні
знань. Учні щоденно стають свідками, а подекуди і співучасниками поборів «на потреби класу і школи», і з перших класів
побутова корупціє стає для них природною нормою. У старших
класах школярі усвідомлюють, що для вступу у ВНЗ достатньо
мінімальних результатів ЗНО і певної суми коштів на контрактне
навчання, а кар’єра і здобуття матеріального достатку у країні
залежать не від знань і навіть не від диплома, якому дали
зневажливе поняття «корочки», а від зв’язків і хабарів.
Здобути необхідні знання у ХХІ столітті за бажання можна з
величезних ресурсів Інтернету (електронні книжки і посібники,
тести, спеціалізовані сайти, фахові співтовариства у соціальних
мережах, вебінари тощо) і компенсаторно надзвичайно розвинутої
мережі репетиторства. Але питання «навіщо» навчатися, залишається для молоді без відповіді.
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Середньостатистичному українському старшокласнику і
студенту притаманні прагнення до отримання цінностей, не
докладаючи зусиль і ресурсів, а також пріоритет матеріальних
цінностей над духовними.
Регулярні рейдерські захоплення, стрімке зростання вуличної,
побутової агресії і насильства у сім’ї, навіть агресивна поведінка
можновладців на засіданнях рад і під час телевізійних шоу,
безкарність і свавілля як норма життя – все це стало звичною і
значною частиною контенту ЗМІ, і поряд зі зниженням
ефективності виховної функції у сім’ї та школі формує цінності і
моделі поведінки дітей. Саме культ сили і грошей поширив серед
школярів таке явище, як буллінг – цькування серед підлітків. За
інформацією міністра юстиції України П. Петренка Україна
входить до десятка європейських країн за рівнем поширеності
буллінга серед 11–15 річних школярів: «Тільки у 2017 році в
українських школах зафіксували близько 109 тис. звернень до
психологів через цькування. Щорічно дві третини – 67% –
українських дітей стають жертвами, кривдниками або свідками. За
даними дослідження UNICEF 40% постраждалих від цькування
взагалі ні з ким не ділилися проблемою і не зверталися за
допомогою. А що найстрашніше, 22% – вважають, що це
нормальне явище» [87]. Проведення роз'яснювальної роботи серед
населення в рамках кампанії «#СтопБуллінг» з протидії цькуванню
серед підлітків Міністерство юстиції розпочало тільки наприкінці
2018 р. із розробки «покрокової інструкції, як зупинити цькування
у школах». Зрозуміло, що за допомогою «інструкцій» системні
соціальні проблеми, що мають багатофакторне походження, не
розв’язуються. Буллінг – елемент, складова образу життя підлітків,
отже, це явище – один з показників, що формує портрет
цивілізованості суспільства.
Основні напрями реформи школи, започаткованої у 2018 р.,
мають такий вигляд:
- децентралізація і втілення концепції «опорних шкіл» у
сільській місцевості;
- впровадження 12-річного періоду шкільної освіти (перша
така спроба за наполегливими рекомендаціями Європарламенту та
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експертів ЮНЕСКО, що відбулася у 2001 році на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р.,
виявилася невдалою і була відмінена у 2010 р.);
- розподіл шкільної освіти на три етапи – початкова, базова і
профільна, при цьому остання, мета якої – здобуття першої
спеціальності, має відбуватися або у ліцеї, або у гімназії, або у
закладі професійної освіти;
- інтеграція навчальних дисциплін і скорочення кількості
інваріантних дисциплін з 22 до 9 та зменшення інформаційного
навантаження учнів на користь формування «загальної картини
світу»;
- перехід з 2020 року усіх шкіл на українську мову викладання
і навчання в усіх класах.
Головна суть запропонованої реформи полягає у тому, що
вона повинна забезпечити котирування українських атестатів за
кордоном, але згадаємо слова Президента України Л. Кучми,
наведені на початку цього розділу: «людей ніби немає».
Звернемо увагу на проблематичність здійснення окремих
положень реформи.
В оприлюднених документах, що стосуються реформи школи,
немає жодних фінансово-економічних розрахунків. Проте ще за
рік до цього оприлюднення Прем’єр-міністр України В. Гройсман
заявив, що вартість реалізації реформи освіти становить 87 млрд
грн [88] – усієї освіти, в тому числі професійно-технічної і вищої,
реформа яких на кінець 2018 р. не існує навіть у проекті. Отже,
питання навіть не у розмірах суми інвестицій, які самі по собі
видаються нереальними будь-кому, ознайомленому з бюджетним
процесом в Україні, але у відірваності цієї суми від реальності,
точніше, у відсутності розуміння, скільки ж грошей на реформу
освіти взагалі знадобиться.
Великі сумніви викликають можливості здійснення концепції
«опорних шкіл» в умовах українських доріг і нестачі ресурсів для
програми «шкільний автобус». Є побоювання, що тисячі дітей у
віддалених селах у найближчі роки можуть залишитися взагалі без
освіти.
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Проблемним видається питання матеріально-технічного,
кадрового і методичного забезпечення профільної освіти, яка
покликана на заміну зруйнованій системі професійно-технічних
училищ. Достатньо згадати матеріально-технічну базу профтехосвіти, що створювалася кількома поколіннями, щоб визнати
комплектацію бази подібних масштабів, причому у відповідності з
сучасними виробничо-технічними умовами, за потребами
фантастичною.
Мовне питання у контексті реформи школи запропоновано
вирішити у черговий раз «через коліно» і несподівано, щонайменш
для трьох суб’єктів процесу – зацікавлених сусідніх країн,
учителів, які до сьогодні мали можливість викладання мовою
національних меншин, і, звичайно, учнів. «Ура-патріотизм» і
популізм політиканів від реформи.
Про необхідність профільних шкіл в Україні говорилося
протягом уього періоду незалежності, але більшість шкіл,
особливо у сільській місцевості, за розмірами і кадровим ресурсом
не зможуть забезпечити дитині можливість вибору: профіль
обиратиме школа, у кращому разі клас.
Усі українські вчителі добре обізнані з існуючою формальною
системою підвищення кваліфікації, тому виникає питання, за
рахунок якого методичного і кадрового забезпечення у 2019–2022
відбуватиметься створення нової такої системи.
Перший заступник голови Комітету ВР з питань науки і освіти
О. Співаковський не згоден з ідеєю інтеграції предметів:
«Математика, фізика, біологія виводяться з інваріантної частини
навчальних планів середньої школи, і все це під гаслом
профілізації шкіл. Я можу погодитися з тим, що потрібно
ухвалювати закони, вирішувати питання про проведення ЗНО
після 9-го класу, допомагати дітям вибирати напрями. Але те, як
це робиться зараз, знижує рівень освіти. Це означає, що ми
забираємо у дітей шанси. Потрібно розуміти, що якщо ми хочемо
вивести країну з глухого кута, нам слід боротися за якість освіти,
не знижуючи вимог» [Цит. за: 89]. Інтеграція навчальних
дисциплін поховає горде поняття, неформальне звання «сильний
(добрий, відмінний) предметник», на яке вчителі заслуговували
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роками самовдосконалення у фаховій дисципліні. Важко сказати,
яким чином за три роки можна оволодіти ще трьома-чотирма
дисциплінами, не кажучи про те, що їх органічне поєднання в одну
інтегративну в процесі викладання потребуватиме неабиякого
таланту. Насамперед це стосується інтегрованого предмета
«Людина і природа», що об’єднує знання з біології, географії,
астрономії, екології, фізики та хімії. До того ж, інтеграція
предметів призведе до скорочення вчителів на одну третину – не
останній за значенням контраргумент.
Експерт освітнього напряму в аналітичному центрі «Cedos»
І. Когут вважає, що «нові типові навчальні плани не передбачають
суттєвих змін в самому змісті навчання» [Цит. за: 89], що само
собою дивно, але головна проблема змісту і форми навчання, на
нашу думку, полягає в іншому. Як і раніше, школа ставить за мету
надання знань, якість освіти розуміється як рівень проходження
ЗНО. Школа не навчає самостійному мисленню, навичкам діалогу
і дискусії, критичній рефлексії, самостійному формулюванню
власної позиції і думки – здібностям, які є першорядними по
відношенню до інформації як такої.
Перехід на електронні посібники, передбачений реформою
школи, тільки на перший погляд видається кроком до сучасних
технологій і досягнень цивілізації. Утім, лауреат Букерівської
премії Говард Джейкобсон, представник країни європейських
стандартів Великобританії, заявляв про те, що через покоління
діти можуть стати безграмотними через вплив соціальних медіа та
смартфонів, оскільки «нові методи комунікації позбавлені нюансів
і іронії, що створює сприятливе середовище для появи демагогів…
час, який люди проводять за екраном, знижує їх концентрацію,
через що вони не можуть читати так багато, як раніше. У нас
будуть діти, які не можуть і не хочуть читати» [Цит. за: 90]. А
колишній керівник Міжнародної асоціації аналітичної психології (IAAP) Луіджі Дзоя, посилаючись на експеримент, який був
проведений американськими психологами, показав, що молодь,
яка виросла на цифрових технологіях, не здатна до глибоких
людських відносин, зв'язки таких людей більш поверхові: «Мораль
як така потребує глибшого підходу, значить – менш поспішного.
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Молоді люди звикли тримати в руках гаджети, де відгук миттєвий,
порівняно з нормальним людським спілкуванням. Для того, щоб
осмислити щось, дійти до рівня моральної оцінки явищ, потрібно
більше часу. Потрібне більш глибоке особистісне сприйняття.
Коли люди дивляться один одному в очі і спілкуються вживу, вони
мають один до одного більше поваги, ніж ті люди, які існують або
співіснують у віртуальному світі» [Цит. за: 91]. Отже, навіть якщо
процеси індустріалізації незворотні, чи варто випереджаючими
темпами прискорювати їх, чи, може, слід шукати компенсаторні
механізми або інтрументи протидії?
Ці та інші суперечливі моменти реформи викликали багато
критики громадськості під час її процедурно не організованого, не
регламентованого обговорення в українському інформаційному
просторі. Але обговорення залишилося заради обговорення:
автори реформи не взяли до уваги навіть звернення НАН України
із закликом до відмови від ідеї інтеграції навчальних дисциплін.
Така наполегливість у просуванні проекту без винятків і
нехтування думкою опонентів не випадково нагадує процедури
прийняття багатьох законопроектів Верховною Радою, коли
десятки, а подекуди сотні і тисячі поправок формально ставляться
на голосування, але не мають шансів бути підтриманими
парламентською більшістю, оскільки не передбачені авторами
законопроекту. І це свідчить про загальний дефіцит демократії,
запозичення, копіювання виконавчою владою недемократичних
процедур від влади законодавчої.
У 2018 році починається перший етап реформи, який
торкається тільки середньої школи, а у цілому реформа освіти
розрахована на період до 2030 р., коли навряд чи хтось з авторів і
підписантів реформи залишиться на посадах і нестиме відповідальність за черговий соціальний експеримент над дітьми.
Утім, існують наступні підстави для припущення того, що
реформа освіти в Україні буде не просто провалена, а матиме
катастрофічні наслідки для країни.
Стратегія реформування освіти не може не бути елементом
загальнонаціональної стратегії соціально-економічного розвитку.
Оскільки остання в Україні відсутня, реформа освіти втрачає мету
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і сенс. За відсутності загальнонаціональної стратегії розвитку
країни незрозуміло, на яких фахівців буде попит через 10, 20,
30 років: на аграріїв чи енергетиків, на програмістів чи менеджерів
з туризму, на інженерів чи робітників. І чи не викликає
розчарування те, що за умов оголошеної політиками стратегічної
мети подолання корупції у державі в програмі реформ освіти не
має жодного слова про те, яким чином планується позбутися
ганебної практики поборів у школах і прямого хабарництва у
вузах? Відповідність європейським стандартам – благородна мета,
але не можна забувати про можливості, потреби та інтереси
України. Помилкове цілепокладання у реформі може зіграти злий
жарт з її авторами: європейська система стандартів може
виявиться непрацюючою в умовах української ментальності,
традицій і цінностей або за якимись положеннями – передчасною.
Сліпе або формальне прагнення до європейських стандартів
призводить до ризиків втрати національної самобутності, між тим
«європейська ментальність є результатом комунікації германської,
романської та слов’янської ментальностей. Іншими словами, вона
являє собою результат взаємодії античного, готичного та
слов’янського виявів людського буття» [92, c. 481]. І можливо, що
якісь ідеї, концепти, новації української теорії і практики
педагогіки має запозичити Європа, а щось в українській освіті
може й не відповідати «стандартам Європи», оскільки «філософія
європейського інтеграційного розвитку відображається формулою
«єдність у розмаїтті» [92, c. 480].
Наприклад, аргумент «як у Європі» виявився недостатньо
переконливим для суспільства у питанні збільшення періоду
навчання у школі. За результатами опитування, проведеного у
2018 р. Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва,
проти переходу на 12-річне навчання висловилися 70% опитаних
батьків і 68% педагогів [Цит. за: 89]. Тобто навіть нефахова
громадськість відчуває, що головні проблеми освіти полягають не
у стандартах і строках освіти, а у розумінні її мети і відповідності
українським реаліям.
Будь-яка реформа має будуватися на ретельному аналізі
наявної ситуації, на результатах соціологічних досліджень і
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системному аналізі певного досвіду інших країн, на аргументації
обраних ідей і фінансово-економічних розрахунках, прив’язаних,
до того ж, до планів економічного розвитку країни на відповідний
період.
Євроінтеграційний курс – це насамперед відмова від радянських моделей управління, натомість реформа шкільної освіти
жодним чином не зачіпає суто радянську бюрократичну вертикаль
«школа – райвідділ освіти – міськвідділ освіти – облуправління –
міністерство» з притаманною їй корупцією.
Якщо для дітей реформа передбачає сумнівний за доцільністю
тотальний перехід на електронні посібники (не усі автори
ліцензованих посібників погодяться на їх оцифрування, дискусійним є питання впливу електронних книжок на зір тощо), то вчителі
залишаються у полоні паперу. В концепції реформи жодним чином
не йдеться про скорочення обсягів паперової роботи вчителів –
розробку і оновлення нікому не потрібних формулярів, методичних документів, звітів. Учителям нададуть можливість приділяти
вивченню теми стільки часу, скільки вони вважатимуть за
потрібне, але ймовірно зростуть вимоги до обґрунтування і
звітування про таке новаторство та ініціативи.
Заклади освіти залишаються елементом вибочого процесу,
отже – політичної системи: переважно на їхній території
відбуваються вибори, їх співробітники часто беруть участь у
роботі виборчих комісій, директори за радянською традицією є
депутатами місцевих рад або очолюють ці комісії, у порушення
закону, але саме у школах напередодні, а подекуди і під час
виборів відбувається політична пропаганда.
У концепції реформи школи прихована спроба відродження
професійно-технічної освіти. Тобто без голосних заяв, «за замовчуванням» МОН України визнало, що станом на 2018 р. радянська
система профтехучилищ повністю зруйнована. Її спадкоємницею
має стати профільна освіта, а мережу профільних шкіл планується
спроектувати у 2019–2022 рр і ввести в експлуатацію у 2023–
2029 рр. Важко уявити, яких капіталовкладень потребуватиме така
інфраструктура, до того ж, неможливо буде уникнути кадрового
дефіциту: колишні майстри професійно-технічної освіти давно
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втрачені, а мобілізація нових, імовірніше, нагадуватиме про
ситуацію, що склалася з оновленням особового складу «нової
поліції».
Найголовніше: реформа школи, що розпочалася у 2008 р.,
жодним чином не торкається мотиваційної і моральної складової
процесу освіти. У радянському суспільстві освіта була елементом
державної ідеології та інструментом боротьби двох глобальних
політико-економічних систем, і у рамках цієї парадигми був
сформований культ знань. В Україні до сьогодні відсутня не тільки
національна або державна парадигма, але навіть національна ідея,
отже, у суспільстві, зокрема у молоді, стихійно формуються інші
культи і пріоритети цінностей. Цілком імовірно, що, незалежно від
того, яких саме дійсно кваліфікованих спеціалістів дасть змогу
формувати реформа, значна частина найкращих з них може,
здобувши освіту, залишити країну. З рештою жертв освітньої
реформи матимемо будувати нове суспільство, нову економіку,
нову культуру.
Українське суспільство надмірно заполітизоване, водночас, у
ньому не склалася традиція наступності, сталості стратегічного
курсу і солідарної відповідальності. Нема жодних гарантій, що
протягом запланованого періоду реформи – а це дві президентські
і парламентські каденції – нові реформатори не вчинять ревізію
цієї реформи або не скасують частину її принципових положень.
Отже, незважаючи на привабливі ідеї концепції реформування
школи і обіцянки наблизитися до європейських стандартів,
реформа може зіткнутися з масою проблем, із якими її ініціатори
навряд чи впораються. Провину за наслідки матимуть нести не
тільки некомпетентні автори реформи, у щирості прагнень яких не
варто сумніватися, але також їх сучасники-політики, які цих
авторів призначили на посади, а їхні програми і концепції втілили
у закони.
Для формування напрямів реформування вищої освіти, які
становитимуть другу частину реформи, євроінтеграційному уряду
В. Гройсмана чотирьох років не вистачило. Незалежно від змісту
цих реформ, на нашу думку, їх очікуватиме невдала доля з
фундаментальних причин, викладених вище. Але особливості
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розвитку системи вищої освіти за період проголошеної
євроінтеграції країни заслуговують на увагу.
За останні 15-20 років більшість українських університетів
перетворилася на комерційні підприємства, бенефіціарами яких
стали ректори. Квоти на підготовку спеціалістів з окремих
спеціальностей університет отримує від МОН України, що
породжує міцне джерело корупції, оскільки університет зацікавлений у якомога більшій кількості студентів (обсягів сплати за
навчання), незважаючи на аудиторні і кадрові ресурси. Другим
великим джерелом корупції є одноосібне розпорядження
ректорами майновими комплексами університетів: землею,
приміщеннями під оренду, амортизованими матеріальними цінностями. Контроль за фінансовими потоками, прийняття рішень
щодо підрядників на виконання різних робіт або постачання
матеріально-технічного забезпечення навчального процесу – теж
парафія ректора або контрольованого ним оточення. Ще одне
джерело корупції таїться у вирішенні структурних і кадрових
питань, розподілі педагогічного навантаження. Нарешті, у
багатьох вишах існує система корупції, іноді навіть вертикально
підпорядкована, коли хабарі беруться за вступ, за іспити, за
«амністовані» правопорушення як викладачів, так і студентів.
Серед батьків студентів є місцеві правоохоронці, судді,
чиновники адміністрацій, що надає ректорові можливості певної
недоторканності. Водночас ректор має важелі впливу як на
студентів, так і на викладачів, коли йдеться про волевиявлення під
час виборів. Керівництво вишу на чолі з ректором є частиною
славнозвісного адміністративного ресурсу політичної влади. Не
випадково, говорячи про необхідність змін у системі виборів
ректорів, міністр освіти і науки України Л. Гриневич назвала цю
проблему «складним політичним рішенням» [93].
Усе це дозоляє віднести багатьох керівників вишів до місцевої
олігархії, найзаможніших людей країни. Натомість, величезною
проблемою в університетах стає кадрове забезпечення навчального
процесу. Зарплата викладача кафедри наближається до мінімально
встановленого рівня у країні, доцента – у двічі менше за середню,
професора – приблизно дорівнює зарплаті касира у супермаркеті.
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При цьому спостерігається дивовижне явище: отримати роботу на
кафедрі практично неможливо. Цьому є два пояснення. З одного
боку, під гаслами наближення навчання до європейських
стандартів і традицій (зменшення аудиторних занять на користь
самостійної роботи, кількості теоретичних дисциплін) відбувається регулярне скорочення викладацького складу. Насправді
університети отримують від МОН України щорічні плани
«оптимізації» – скорочення з метою зменшення фонду оплати
праці в умовах дефіциту державного бюджету і недофінансування
вищої освіти. З іншого боку, непрозорі і бюрократизовані
процедури обіймання вакантних посад на кафедрах повністю
запозичені з радянських часів, і заповнення вакансій відбувається
виключно на основі непотизму або, знову ж таки, хабарництва. За
роки незалежності система освіти і науки напродукувала
величезну кількість кандидатів і докторів наук, які у разі їх
незатребуваності в інших місцях вважають викладацьку роботу за
таку, що не потребує зайвих зусиль і відповідальності, утім, надає
подекуди можливості для отримання «подяк» від студентів.
Автор цього тексту протягом 2006–2013 рр. працював за
сумісництвом у п’яти державних і приватних вишах Києва і за
допомогою методу спостереження мав можливість скласти
особисту думку щодо загального стану речей на прикладі не
найгірших вишів України. Потреба у конкретно-соціологічних
дослідженнях цих питань є вкрай нагальною. Зрозуміло, чому
МОН України їх не замовляє: висновки можуть стати вироком
діяльності освітян і бюрократів від освіти.
Порушення трудової дисципліни з боку викладачів (запізнення або дочасне закінчення занять, зрив занять) повністю
влаштовують сучасних студентів, мета яких – отримання диплома
за найменших зусиль. Трапляється, викладач навмисне не відвідує
свої заняття, щоб мати певний власний простір необізнаності
студентів і привід для вимагання хабаря.
Формалізм в оновленні навчально-методичних комплексів,
текстів лекцій, тестових завдань, проведенні так званих відкритих
занять і повна байдужість до зацікавленості студентів предметом
мають масовий характер.
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Українська вища освіта долучилися до Болонської системи,
але з усіх її цінностей на практиці прижилися лише модульний
розподіл навчальних курсів і 100-бальна накопичувальна система
оцінювання, що дозволяє студентам, які накопичили мінімальну
кількість балів, уникнути іспитів і заліків (отримати оцінку
«автоматично»), а викладачам – не обтяжувати себе зайвою
роботою.
Фінансування вишів, як і освіти у цілому, з державного
бюджету з радянських часів залишається за остаточним принципом і вкрай недостатнім. У 2016/2017 і 2017/2018 навчальних
роках узимку навчальний процес у багатьох київських ВНЗ
повністю зупинявся на 2-3 місяці у зв’язку з дефіцитом ресурсів на
опалення приміщень – цього факту достатньо, щоб уявити
жахливий стан бюджетного забезпечення вищої школи.
У жовтні 2018 р. у засіданні Верховної Ради України вперше в
її історії взяв участь викладач школи – Паул Пшеничка, 71-річний
учитель фізики та астрономії з Чернівців, переможець премії
Global Teacher Prize Ukraine 2017, заслужений учитель України і
відмінник освіти, почесний член Лондонського інституту фізики.
Звертаючись до депутатів, він нагадав: «Ще президент Рейган,
виступаючи в Пентагоні, сказав, що на той момент бюджет на
освіту перевищив бюджет США на оборону. Генерали запитали, як
так може бути? Рейган відповів дуже просто: Якщо ви думаєте, що
питання оборони вирішуються в Пентагоні, ви помиляєтеся.
Питання оборони вирішуються за шкільною партою» [94].
За кордоном навчаються 70 тис. українських студентів. Якщо
виходити з їх знання іноземної мови і особистої здатності до
самостійної адаптації у новому середовищі, це не найгірші
студенти України. Вірогідність того, що значна частина цих
молодих людей не повернеться в Україну досить висока. На цьому
факті, а також на хвилі трудової міграції українців за кордон,
будується один зі стереотипів постправди про скорочення
населення, депопуляцію українців, майбутній дефіцит ресурсів
тощо. Насправді кількість населення не є прямим чинником
соціально-економічного розвитку і рівня життя: за щільністю
населення Україна у декілька разів випереджає такі високо-
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розвинуті в економічному сенсі країни, як Нова Зеландія,
Фінляндія або Швеція. Принциповим є питання не кількості, а
якості людського капіталу. Спекуляції і популістські заяви
відволікають від головного: критичного зниження рівня компетенцій і професійної кваліфікації українців, у чому не останню
роль відіграє неякісна освіта.
Кількість проблем, що накопичені у вищій освіті, настільки
велика, а їх коріння настільки глибоко сягають принципів
радянської культури освіти, що, найвірогідніше, уряд В. Гройсмана не встигне і не зможе ані розробити, ані, тим більше, почати
втілювати реформу вишів до парламентських виборів 2019 р.
Наука
«На сьогодні вузловим
моментом усієї діяльності Академії наук УРСР
є її кардинальна перебудова»
(видання про Академію наук УРСР, 1998 р.)
Розподіл науки на освітянську і академічну є спадщиною
радянської культури і зберігся лише у декілької країнах, що
входили до складу СРСР, зокрема, в Росії і Білорусі. Ситуацію в
освітянській науці формують кризові чинники, притаманні освіті у
цілому, тому зупинимося на стані науки академічної, ядром якої є
Національна академія наук України. З академічною наукою, яка є
окремим соціальним інститутом, з окремим фінансуванням її із
державного бюджету, володарем і розпорядником нерухомості
(приміщення, землі), яка має свої історичні традиції, ситуація ще
складніша. У Грузії пішли радикальним шляхом: у 2007 році
Національну академію наук Грузії просто розформували, а усі 18
науково-дослідних інститутів передали університетам.
Головною проблемою академічної науки є незадовільний
рівень її фінансування. Українські учені не мають вільного
доступу до закордонних наукових видань, передплату яких не
може собі дозволити навіть Національна бібліотека України
ім. В. І. Вернадського (передплата одного журналу коштує у
середньому 1000 доларів на рік, придбання наукової монографії –
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50-100 доларів), не кажучи про інститутські бібліотеки. Нанівець
зведено фінансування поїздок на міжнародні і навіть на
всеукраїнські наукові конференції. Матеріально-технічна база
інститутів і лабораторій є застарілою, навіть витратні матеріали і
реактиви науковці подекуди придбають за власні кошти. З 2016 р.
державного фінансування вистачає лише на сплату комунальних
платежів і забезпечення 40-60% фонду оплати праці, тобто вчені є
єдиною професійною категорією в Україні, яка протягом кількох
років працює неповний робочий тиждень, причому недоотримані
гроші не визнаються заборгованими.
Справжнім ударом для соціального захисту науковців стала
так звана «пенсійна реформа» 2018 р., у контектсі якої була
відмінена норма Закону про наукову і науково-технічну діяльність,
яка передбачала підвищений коефіцієнт (1,8) нарахування ученим
пенсій за віком. Крок до справедливості і рівності пенсіонерів у
країні насправді був продиктований прагненням до економії
видатків Пенсійного фонду країни. Але, враховуючи рівень
зарплат науковців, з 2019 р. середньостатистичний науковий
співробітник з кандидатським ступенем може разраховувати лише
на мінімальний рівень пенсії. Якщо брати до уваги те, що з 2016 р.
усі академічні інститути працюють неповний робочий тиждень,
професор, доктор наук, який вийде на пенсію з 2019 р.,
отримуватиме пенсію утричі меншу, ніж його колега, який вийшов
на пенсію до 2018 року. Ці зміни остаточно підірвали престиж і
привабливість наукової кар’єри в очах молодого покоління.
Ще в листопаді 2010 р. тодішній голова Держкомітету з
питань науки, інновацій та інформатизації В. Семиноженко на
нараді з питань науково-технічної та інноваційної політики під
головуванням Прем`єр-міністра М. Азарова заявив, що «кількість
учених в Україні скоротилася нижче критичного рівня» [95],
підкресливши, що в більшості європейських країн зараз
спостерігається збільшення кількості людей, що працюють у науці.
Уряд М. Азарова не почув цього попередження: в наступному,
2011 р. обсяг фінансування витрат на виконання наукових та
науково-технічних робіт за рахунок державного бюджету становив
0,29% від ВВП, що в шість разів менше, ніж було передбачено
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Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
відповідно до якого держава забезпечує бюджетне фінансування
наукової і науково-технічної діяльності (крім видатків на оборону)
у розмірі не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту
України.
Усього в наукових організаціях державного, підприємницького
і освітнього секторів науки в 2013 р. працювало 135 тис. осіб – 0,7%
зайнятого населення країни. З них 70 тис. – дослідники (16 тис.
кандидатів наук, 4 тис. докторів наук і 50 тис. виконавців наукових
та науково-технічних робіт без наукового ступеня), з них у НАН
України – не більше 30 тис. Для порівняння – в сусідніх країнах
скорочення наукових працівників за останні десятиліття було
значно меншим, ніж в Україні, і на сьогодні чисельність
співробітників наукових організацій у Росії і Білорусі становить
1,1% та 1,3%, відповідно, від зайнятого населення. Державне
фінансування наукової сфери в Росії і Білорусі також вище – 0,57%
і 0,76 від ВВП, відповідно, що в 2-3 рази більше, ніж в Україні.
На прес-конференції в УНІАН 2 листопада 2016 р. голова
профспілки працівників НАН України А. Широков повідомив, що
за роки незалежності кількість учених в Україні скоротилася більш
ніж в 3 рази. За даними Держстату, частка докторів наук серед
учених зросла з 3 до 26% – це сталося аж ніяк не через доступність
і спрощення процедури здобуття ступеня, а через катастрофічне
старіння кадрового складу: стара гвардідя не встигає вмирати з
тією швидкістю, з якою молоді вчені виїджають з країни або
прощаються з наукою як такою.
За даними ЮНЕСКО, за останні п'ять років кількість людей,
що працюють у науці, в світі виросла на 20%, а склад
Національної академії наук скоротився більш ніж на 16%. За
2016 рік 4,875 тис. осіб залишили НАН України, а з урахуванням
2015 року – це 6,375 тис. осіб. А. Широков також зазначив, що за
кількістю вчених на душу населення Україна зрівнялася з
Албанією, і резюмував: «Такого низького рівня фінансування
науки не було ніколи в історії сучасної України ... нас скоро чекає
просто катастрофа. Коли з'являться необхідні кошти в Україні, в
науці просто нікому буде працювати» [96].
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Правда, ще у 2010 р. В. Семиноженко, член Президії НАН
України, теж припустив: «Якщо почекати ще 5 років, то української науки просто не буде» [97]. Очевидно, розробки у галузі
виживання, на відміну від сфери прогнозів, посідають не останнє
місце в пріоритетах української науки: вже 2019 рік, а вона жива.
Суть державної політики щодо академічної науки була
сформульована 21 вересня 2016 р. під час обговорення проекту
бюджету на 2017 рік у словах Прем'єр-міністра Володимира
Гройсмана: «Я хочу підтримувати ініціативи НЕ фінансування
Академії наук, я хочу підтримати ініціативу фінансування
української науки. Мені здається, что в цих двох підходах є
величезна різниця. Ми хочемо підтримати науку, і в це ми повинні
інвестувати і забезпечити розвиток нашої країни. А якщо ми
будемо фінансувати академію, то це означатиме, що ми будемо
фінансувати будівлі, ремонти, реконструкції, гарні кабінети, а це
не є прийнятним» [98].
А. Сененко у своїй статті розтлумачив, чого не розуміє
Прем'єр-міністр України В. Гройсман у вітчизняній науці, і
дохідливо розкрив єзуїтське лукавство Прем'єра, а також передрік
українській науці повторення історії краху до 2014 р. Збройних
сил України (з подальшим героїчним відновленням силами,
очевидно, вже нової команди Президента, Верховної Ради і
Кабміну) і дійшов висновку: «Очевидно, що з часів Арсенія
Петровича Яценюка, який розповідав про вчених, які виробляють
пачки паперу, замість розробок, риторика перших осіб держави не
змінилася» [99].
До речі, про Збройні сили, вірніше, про війну, на яку
списують усе і вся. У листопаді 2015 р., аналізуючи проект
бюджету на 2016 рік від уряду Яценюка, народний депутат
М. Томенко нагадав історію, коли Уїнстон Черчилль під час
Другої світової війни виступав в англійському парламенті і на
питання «Навіщо фінансувати культуру, коли точиться війна?»,
відповів: «А заради чого ми тоді воюємо? Навіщо нам перемога,
якщо не буде культури?». М. Томенко додав: «Я б розширив думку
У. Черчилля і сказав: А для чого нам перемога, якщо не буде
культури, науки, освіти, спорту, екології і, власне, нормального
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життя людей?.. Бюджет, який представив Уряд Яценюка, ... навіть
не бюджет виживання, це – бюджет без гуманітарної політики,
бюджет БЕЗ ЛЮДЕЙ» [100]. Наступному уряду, що показали
закони про державний бюджет 2017 р. і наступних років, як
виявилося, далеко не тільки до Черчилля, але навіть до Азарова.
Предмет окремого дослідження або розслідування: що є
першопричиною державної політики знищення науки – безграмотність, інтелектуальна ущербність керівників держави чи свідома
цілеспрямована діяльність якихось сірих кардиналів, спрямована в
остаточному підсумку на присвоєння академічної власності? Друга
версія, не позбавлена підстав, на думку колишнього міністра
освіти і науки С. Квіта: «Українська наука не перебуває ні в якому
летаргійному сні. Такі легенди поширюють безвідповідальні
політики, які мають на меті вкрасти землю и майно академічніх
установ» [101].
Вражає те, що, врешті-решт, у представників влади і її
політтехнологів у черговий раз не спрацьовує інстинкт самозбереження і елементарна логіка. Багато учених за сумісництвом
викладають у вузах, багато хто веде сторінки в соціальних
мережах, деякі активно виступають у ЗМІ. Системі, як би вона не
намагалася, ще не вдалося нівелювати авторитет високого звання
ученого, тому до його думки прислухаються, особливо коли
учений говорить і пише з почуттям презирства, а то і відрази до
влади. Адже говорить він аргументовано і логічно, на те він і
вчений. Підкуповуючи бабусь підвищенням пенсій, можновладці
забувають, що хоч пенсіонерів і багато, коло спілкування кожного
з них обмежується лавкою біля під'їзду. Сфера комунікацій
кожного соціально активного вченого – десятки, сотні і тисячі
людей, які думають або принаймні намагаються це робити. Своєю
бездіяльністю короткозора влада перетворює учених в референтну
групу потужного опозиційного впливу на електорат, і навіть
призвідником дій: ще у жовтні 2016 р. профспілка вчених обіцяла
вийти з політичними гаслами «Банду геть!».
Проблеми української академічної науки не зводяться до
фінансування і системи управління. Вдосконалення потребують
класифікатори спеціальностей, градація наукових ступенів та
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правила їх здобуття, порядок і критерії атестації наукових
працівників та багато інших організаційних питань, які протягом
років незалежності залишали науку у проблемному полі радянської спадщини.
Українську академічну науку необхідно не реформувати, а
реанімувати і далі – трансформувати. Необхідність системної
трансформації, в тому числі крізь призму її ефективності,
перезріла – ніхто не сперечається. Ось тільки поки держава дасть
старт (ініціативи знизу державою не підтримуються і навіть
присікаються простими бюрократичними заходами), поки розроблять концепції і конкурси, потім проекти указів та законів, поки їх
обговорять у першому, у другому читанні, візьмуть, поки їх
підпише Президент, поки розроблять підзаконні акти – можливо,
трансформувати буде вже нічого. Судячи з усього, в цьому і
криється сенс державної стратегії в сфері академічної науки: з
очей геть – серце не болить: труп ані лікувати, ані годувати не
потрібно, а на відновлення з руїн можна і попіаритися, і в історію
увійти.
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Розділ VI. Політичні ризики і можливості розв’язання
цивілізаційних конфліктів в Україні: теоретичний
і практичний аспект
З метою розкриття зазначеної теми варто визначитися з
такими поняттями: політичні ризики (їх етимологія, різновиди
тощо), види конфліктів в Україні та шляхи, напрями й можливі
наслідки їх розв’язання. У цьому розділі розглядаються різні
варіанти тлумачення поняття ризику в політичній сфері, причини
виникнення, типологічні та топонімічні особливості, засадничі
умови для запобігання та мінімізації. Визначено політичні ризики,
що характерні не тільки для України, але й розвитку та поступу
політичних систем окремих держав світу. Досліджується
взаємозв’язок між поняттями ризиків та конфліктів; виокремлюються як позитивні, так і негативні наслідки розв’язання
конфліктів в Україні. У визначенні цивілізації автор спирається на
методологічний розділ цієї монографії, відповідно до якого
«цивілізація» являє собою етнічну чи етнополітичну спільність,
об’єднану мовою, територією (не обов’язково лише єдиною
державною), культурою, економічним ладом, релігією, мораллю,
рівнем життя й іншими компонентами способу життя, що
функціонує на основі демократичного або недемократичного
правового порядку (справедливого чи несправедливого), що
базується на корінних інтересах народу чи егоїстичних інтересах
владних еліт, законах, встановлених державою або співтовариством держав.
Історико-теоретичні підвалини
У політичній історії людства ми завжди можемо спостерігати
спірні ситуації, протиріччя, конфлікти суспільного розвитку та
існування держав і цивілізацій. Протягом столітть було накопичено вагомий досвід ненасильницького політичного розв’язання
конфліктів. У зв’язку з цим доцільно побіжно проаналізувати
еволюцію наукових поглядів із зазначених проблем. Так, за часів
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Античності важливі ідеї з цього питання висловлювали
Геракліт (535–475 pp. до н.е.), Демокріт (460–370 pp. до н.е.),
Протагор (481–411 pp. до н.е.), Сократ (469–399 pp. до н.е.).
Найцікавіші конфліктологічні розробки, пов’язані з державним
устроєм, можна знайти у Аристотеля (384–322 pp. до н.е.), який
відзначав: «Держава є інструментом примирення людей, а Людина
поза державою – агресивна і небезпечна» [1, с. 124]. На відміну від
нього, Платон (427–347 pp. до н.е.) причини суперечностей і
конфліктів бачив у властивостях людської душі, якій притаманні
розум, бажання і розбіжність інтересів, а також пропонував їх
чітко регламентувати [2].
У цьому контексті заслуговують на увагу також ідеї
мислителів Стародавнього Китаю. Серед них головне місце
належить Конфуцію (551–479 pp. до н.е.). Він розглядав різні
аспекти проблеми конфлікту. Джерела конфліктів він вбачав у
невихованості та неосвіченості, які призводять до порушення норм
моралі й взаємовідносин. Він вважав, що злагода повинна
базуватися на поняттях «взаємності», «золотої середини» та
«людяності», які разом складають «правильний шлях» (Дао).
Разом з цим, філософська школа, заснована Мо-Ді (Мо–Цзи) (479–
400 pp. до н.е.), причину конфлікту бачила в недосконалості
системи управління і старшинства: «Зрозумівши, що причина
хаосу – у відсутності управління, люди Піднебесної обрали
найдоброчиннішу і мудру владу» [3, с. 56].
Особливістю конфліктологічних ідей в епоху Середньовіччя є
їх виняткова релігійна спрямованість. Подібні погляди стосовно
зазначених проблем ми знаходимо у творах Вільяма Оккама (1280–
1349 pp.), Джона Фортеск’ю (1395–1480 pp.) і, насамперед, Фоми
Аквінського (1225–1274 pp.). Останній розвинув філософське
пізнання про богослов’я, природний закон, людське буття і Бога.
На його думку, природний закон зобов’язує людину шукати істину
(Бога) і відмовитися від конфліктів [4].
За часів Відродження та Просвітництва були створені передумови системного підходу в пізнанні явищ навколишнього світу, в
тому числі у вивченні конфліктів. Характерні погляди на конфлікт
містилися у працях Ф. Бекона (1561–1626 pp.), Р. Декарта (1596–
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1650 pp.) [5], Т. Гоббса (1688–1679 pp.) [6], Дж. Локка (1632–
1704 pp.) [7], Г. В. Лейбніца (1646–1716 pp.) [8], Ш. Л. де Монтеск’є (1689–1755 pp.) [9], Ж-Ж. Руссо (1712–1778 pp.) [10].
У першій половині XIX ст. проблеми конфліктології стали
одними з найголовніших у німецькій класичній філософській та
політичній думці. Ідеї І. Канта (1724–1804 pp.), Г. Гегеля (1770–
1804 pp.) та Л. Фейєрбаха (1804–1872 pp.), спрямовані на розв’язання гострих проблем війни та миру, і сьогодні є актуальними.
Зокрема, I. Кант стверджував про певну позитивну роль соціальних конфліктів у розвитку людства. Він вважав, що відсутність
конфліктів не є природним становищем [11]. Водночас, на думку
Г. Гегеля, «найголовнішою передумовою конфліктів є соціальна
поляризація суспільства», саме тому держава повинна представляти інтереси всього суспільства і регулювати конфлікти [12].
Друга половина XIX – початок XX ст. відіграли найзначнішу
роль у виникненні і становленні науки про конфлікти, що було
зумовлено накопиченням достатнього обсягу нових теорій психоаналізу (3. Фройд), соціологічної концепції (О. Конт) і марксизму
(К. Маркс, Ф. Енгельс), а також насиченістю глобальними
потрясіннями (світова та колоніальні війни, економічні кризи,
соціальні революції). В цей час німецький дослідник Г. Зіммель
(1858–1918 pp.) увів до наукового обігу термін «соціологія
конфлікту» і здійснив опис закономірностей соціальних конфліктів. Але лише в другій половині XX ст. стало очевидним, що
конфлікти є реальною загрозою існування суспільств, держав та
світу. Саме тоді почала складатися самостійна сфера наукових
досліджень, найголовнішим предметом яких є запобігання відкритим формам конфліктних проявів, їх урегулювання або розв’язання, а також дієве залагодження конфліктів мирними засобами.
Конфліктологія є однією з наймолодших у світі галузей
пізнання соціуму, що виникла як самостійна наука наприкінці
60-х рр. XX ст., але зазначена проблематика завжди цікавила
державних діячів, мислителів, науковців, політиків та громадських
діячів. Сучасна активна розробка проблем з врегулювання конфліктів утілилася у великій кількості публікацій з цієї тематики, в
створенні дослідних центрів, випуску спеціалізованих журналів,
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насамперед: «The Journal of Conflict Resolution», «The International
Journal of Conflict Management», «Journal of Peace Research»,
«Negotiation Journal», «International Negotiation: A Journal of Theory
and Practice».
Одним з індикаторів інтенсивності відповідних досліджень є
розробленість понятійного апарату та термінології, що набули
свого значення в різноманітних наукових підходах, насамперед,
«врегулювання конфліктів та кризових ситуацій», «дозвіл конфліктів», «запобігання конфліктам», «управління конфліктами» тощо.
Починаючи із середини XX ст. у світі активно посилюються
кризові явища, які спонукали до розвитку загальної теорії
конфліктів (К. Е. Боулдінг), загальної концепції позитивнофункціонального конфлікту (Л. Козер) та конфліктної моделі
суспільства (Р. Дарендорф). Найважливіше місце серед універсальних концепцій посідає «загальна теорія конфлікту» американського дослідника Кеннета Еварта Боулдінга (1910–1993 pp.), яка
стверджує, що всі конфлікти мають загальні елементи та
типологію розвитку. Їх можливо подолати та розв’язати,
маніпулюючи змінами подразників, цінностями і прагненнями
індивідів, у природі яких знаходяться прагнення до постійної
ворожнечі й ескалації насильства. Вони визначають ситуації, в
яких сторони усвідомлюють несумісність власних позицій та
ставлення до конфлікту. Водночас, сторонам доцільно розробляти
стратегію і тактику боротьби, не вдаючись до радикальних
перетворень суспільного ладу [13].
Інший американський дослідник Л. Козер (1913–2003 pp.) у
1956 р. запропонував теорію «позитивно-функціонального конфлікту», в якій стверджував, що не існує соціальних груп без
міжконфліктних взаємовідносин, а конфлікти мають позитивне
значення для функціонування політичної системи, сприяюючи її
змінам. Соціальними конфліктами він вважав «боротьбу за
цінності та претензії на певний статус, владу і ресурси, боротьбу,
де метою супротивників є нейтралізація, завдання збитків або
знищення суперника. Чим більше проблем, тим вища ймовірність
того, що соціальні групи стануть ініціаторами конфлікту. Чим
гостріший конфлікт, тим більша ймовірність, що в конфліктних
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групах буде вища моральна згуртованість її членів. Чим менше в
учасників конфлікту згоди з приводу його цілей, тим тривалішим є
конфлікт. Чим швидше лідери конфліктних груп зрозуміють, що
досягнення мети обходиться дорожче, ніж перемога, тим
коротшим буде конфлікт» [14, с. 162].
Німецький учений Р. Дарендорф (1929–2009 pp.) у 1965 р. у
низці праць висунув ідею «конфліктної моделі суспільства», що
набула широкого визнання в світі. Для нього конфлікт є джерелом
інновацій, соціальних змін, які мають еволюційну, а не
революційну перспективу. Він має не лише негативні фактори, а й
позитивні. Автор зазначає, що всі суспільства спираються на
примус одних членів над іншими та відрізняються не наявністю
або відсутністю конфліктів, а ставленням до них влади. Призупинений конфлікт порівнюється вченим із злоякісною пухлиною
на тілі суспільного організму або держави [15]. Один з
найавторитетніших сучасних фахівців в цій сфері Й. Галтунг теж
порівнює дослідження і практичну діяльність з врегулювання
конфліктів з медициною, виокремлюючи основні завдання:
діагностику, прогнозування, терапію [16].
Водночас, для цього дослідження є важливим визначення
необхідних класифікацій конфліктів. Відповідно до організації
сучасного суспільства конфлікти формуються на регіональному
або глобальному рівнях індивідів або їх груп, великих систем або
підсистем, суспільства в цілому або його поділу на класи і
верстви. В суспільстві та державі конфлікти можуть бути: міжособистісними, внутрішньоособистісними, між особистостями і
організаціями, до яких вони належать, між організаціями чи
групами рівного або різноманітного статусу. Можливі й класифікації конфліктів по горизонталі (між суб’єктами, що не
перебувають у підпорядкуванні один у одного), по вертикалі (між
тими, хто знаходиться в підпорядкуванні один у одного), а також
змішані. Найпоширенішими конфліктами є вертикальні та змішані,
що становлять 70-80% від загальної кількості.
Джозеф Хаймс запропонував власну типологію суспільносоціальних конфліктів, найголовнішими критеріями якої стали
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широкий спектр залучених мас і ступінь впливу на суспільство. До
неї доцільно віднести приватні конфлікти, в яких держава або уряд
не займають провідних позицій, а також громадянську непокору:
заворушення, соціальний контроль, таємні змови, внутрішні або
громадянські війни [17].
Рональд Фішер виділив три типи реальних конфліктів:
- силовий конфлікт, під час якого одна сторона прагне
максимально посилити свій вплив на іншу сторону за допомогою
сили;
- конфлікт цінностей, який формується навколо несумісних
особистісних принципів та переваг, які співвідносяться з груповою
ідентифікацією;
- економічний конфлікт, що побудований на мотивах володіння обмеженими ресурсами та територіальними проблемами [18].
Американський дослідник М. Дойч виділяє вже шість типів
конфліктів:
- справжній конфлікт, який є зіткненням інтересів та
об’єктивно існує, усвідомлюється учасниками і не залежить від
перемінних чинників;
- латентний конфлікт повинен мати місце, але за об’єктивних
причин не актуалізується;
- зміщений конфлікт, під час якого сприймаються його
причини, що лише опосередковано пов’язані з його головними
об’єктивними причинами;
- випадковий або умовний конфлікт, в основі якого лежать
змінні обставини, що не усвідомлюються конфліктуючими
сторонами;
- неправильно приписаний конфлікт, що ненавмисно або
свідомо приписується не тим сторонам, між якими він дійсно
відбувається;
- помилковий конфлікт є безпідставним та виникає внаслідок
помилкових уявлень або непорозумінь [19].
Розвиткові досліджень щодо врегулювання конфліктів
сприяла не лише актуальність, але і формування нових засад
аналізу відповідного наукового напряму. Актуальні дослідження
стосовно запобігання конфліктам та їх розв’язання спрямовуються
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на проведення системного порівняльного аналізу конфліктів і
способів їх дієвого врегулювання. У різноманітті конфліктів
дослідники почали виявляти унікальні особливості тієї або іншої
конкретної ситуації, виокремлюючи загальні моменти, що
дозволило дієво врегульовувати конфлікти. З наукового погляду,
виявлення загальних закономірностей у конфліктах та порівняльний аналіз допомагають глибше зрозуміти і розкрити їх сутність.
Зазначений підхід дозволяє дати практичний прогноз щодо
виникнення і розвитку конфлікту, визначивши ефективні методи
його врегулювання. Завдяки наявності загальних характеристик і
можливостей їх дієвого структурування є змога стверджувати про
виникнення та подальший розвиток самостійної галузі сучасних
наукових досліджень.
Порівняльний підхід відкриває якісну можливість виявлення
специфіки особливостей кожного з існуючих типів конфліктів,
побачити в порівнянні їхню унікальність. Іншою особливістю
досліджень щодо суспільно-політичного врегулювання сучасних
конфліктів є їхня яскраво виражена міждисциплінарність. Саме у
взаємовпливовості та взаємодії з історією, теорією державного
управління, психологією, соціологією, філософією, етнографією і
правознавством, за першочергової ролі політичної науки, склалося
наукове спрямування врегулювання сучасних конфліктів.
Цей напрям поєднав вивчення проблем держав і суспільств
світу, стратегічні дослідження, врегулювання міжетнічних і
виробничих конфліктів, зниження міжнародної напруги, розрядку і
роззброєння під єдиною назвою «соціальні конфлікти» і створив
міждисциплінарний напрям, орієнтований на цілісний аналіз конфліктів. Згодом дослідники звернулися до специфічних проблем,
зайнявшись аналізом і зосередивши свої інтереси на сфері
політики.
Водночас, як наступну вагому характеристику актуальних
досліджень стосовно дієвого врегулювання конфліктів слід зазначити їх значну прикладну спрямованість. Сучасні дослідження з
проблем запобігання, управління та розв’язання конфліктів
виникли як відповідь на практичні запити суспільства, а також і
надалі значною мірою залишатимуться спрямованими на розробку
практичних рекомендацій.
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Наявність прикладної складової досліджень не принижує
загальнотеоретичного внеску цієї наукової дисципліни в
політологію, теорію державного управління і міжнародних
відносин, в яких конфлікти посідають особливе становище. Не
випадково, вони поряд зі співпрацею становлять основну форму
втілення політики в сучасному світі. Подібні погляди визначають
політику через конфлікти та злагоду в суспільстві, а для кращого
розуміння політики необхідно звернутися до аналізу джерел
виникнення конфліктів і шляхів їх урегулювання [20].
У практичному контексті найголовніша функція політики
полягає саме у врегулюванні розбіжностей та починається там, де
існують конфлікти, і покликана знайти шляхи і засоби розв’язання
в житті громади конфліктів, що там виникають [21]. Вона також
виступає як сфера діяльності з врегулювання та відтворення
конфліктів. По-перше, конфлікт, що переважно виникає як
внутрішній, з часом може перерости в міжнародний унаслідок
залучення до нього широкого кола учасників і виходу за межі
окремої держави.
По-друге, конфлікт з внутрішнього може стати міжнародним
або регіональним унаслідок дезінтеграції держави.
По-третє, залучення до процесу врегулювання внутрішніх
конфліктів посередників з інших країн або таких, що виступають
від міжнародних організацій та не є їх представниками, стає
нормою в сучасному світі. Через таке посередництво внутрішні
конфлікти, хоча і залишаються внутрішніми, набувають
міжнародного масштабу [22].
Саме такі конфлікти стали поширеними в новітні часи. На
думку деяких учених, XXI ст. є, насамперед, часом міжцивілізаційних конфліктів християнської та мусульманської цивілізацій.
С. Гантінґтон вважав, що в новому світі основним джерелом
конфліктів буде вже не ідеологія і не економіка. Зіткнення
цивілізацій стане домінуючим чинником світової політики. Лінії
розлому між цивілізаціями є лініями майбутніх фронтів [23]. «Ми
можемо визначити цивілізацію як культурну спільність найвищого
рангу, як найширший рівень культурної ідентичності. Наступний
щабель становить уже те, що відрізняє рід людський від інших
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видів живих істот. Цивілізації визначаються наявністю загальних
рис об’єктивного порядку, таких, як мова, історія, релігія, звичаї,
інститути, а також суб’єктивної самоідентифікації людини» [24,
с. 33–34].
Водночас, цивілізації мають вагомі особливості в духовному,
матеріальному і культурному аспектах, в яких складаються
неповторні та стійкі риси способу життя, мислення, стереотипи й
зразки для наслідування. Звідси розуміння цивілізації як спільноти
кількох народів, а ідеологія характеризує лише цивілізаційну еліту,
меншою мірою інтелігенцію, а на рівні народної маси взагалі
відсутня. Там цивілізаційні цінності стають нормами способу
життя. «Таким чином, цивілізації розвиваються разом з ідеологіями і змінюються разом з ними, і це одна з причин того, аби
стверджувати: ідеології є найбільш специфічною частиною того
угруповання, яке ми називаємо цивілізацією» [25].
Узагалі, виокремлення цивілізації є досить складним завданням науки, яка не володіє методологічним інструментарієм, що
дозволяє виділяти сутнісні параметри цивілізаційних комплексів.
Визначаючи цивілізації, слід виходити з того, що формація
характеризує структуру, систему взаємовідносин між їх основними
системами. Цивілізація характеризує якість, тобто сукупність істотних властивостей суспільства або етапу в розвитку людства [26].
Критерії існування цивілізації можуть бути абсолютно
різними, що робить відмінність між культурою суб’єкта і його
цивілізацією відносною і досить розмитою [27]. Цивілізація
виступає системою стійких і суттєвих рис, що характеризують
суспільство в сукупності основних соціальних сфер, з боку їх
відмінності від попередніх етапів свого розвитку. Такими
суттєвими рисами є соціальні ідеали, цінності, традиції і обряди,
які об’єднують людей в історичну спільність, а також типові
соціальні інститути та конфлікти [28].
Історичні спільності проходять етапи розвитку в складі різних
громадських організмів: етносу, народу, нації, цивілізації. Ці рівні
і форми історичної спільності суспільства розрізняються ступенем
розвитку основних сфер поширення духовних цінностей у
функціонуванні людства. При цьому конкретне суспільство може
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одночасно характеризуватися етнічними, національними і
цивілізаційними ознаками.
Цивілізація розвивається, проходячи стадії виникнення,
становлення, розквіту, занепаду і загибелі або трансформації в
іншу. Вона характеризується розвиненою ідеологією, в якій
сформульовані, обгрунтовані та історично виправдані базові
ідеологічні цінності. Цивілізації доречно класифікувати:
1) за характером суспільного суб’єкта: локальні (національні),
регіональні (декілька народів) і світові (велика кількість народів);
2) за характером світоглядних систем, що лежать в духовній
основі;
3) за характером їх ідеологічної основи (релігійно-культові,
релігійно-теологічні, релігійно-політичні, релігійно-етичні, атеїстичні);
4) за технологічною основою організації суспільного виробництва (аграрні, індустріальні, постіндустріальні) [29].
Таким чином, цивілізація є найвищим щаблем історичної
спільності людей (етнос, народ, нація, цивілізація), основу якої
утворює духовно-психологічна спільність: самосвідомості, соціальних ідеалів, цінностей, традицій і обрядів. Вони об’єднують
спільноти на рівнях:
1) ідеологічних теорій духовної сфери існування суспільства;
2) суспільної психології, ментальності та способу життя;
3) принципів діяльності духовних, політичних, економічних,
господарських спільнот, державних інститутів, організацій
громадянського суспільства [30].
Розвиток цивілізацій відбувається в процесі як внутрішніх
міжособових суперечностей і соціальних конфліктів, так і
зовнішніх, міжсуспільних протиріч і конфліктів. Тому цивілізації
взаємодіють і конфліктують, що виявляється суттєвою причиною
їх розвитку або занепаду. Цивілізаційні характеристики впливають
на формації суспільства через розвиток складових їх сфер і
взаємозв’язок між ними.
Формація впливає на цивілізаційні характеристики суспільства з боку внутрішньої визначеності, тобто якості сукупних
істотних властивостей. Найважливіші характеристики формації
суспільства входять до його цивілізаційної історії. Цей вплив є
досить важливим джерелом формаційно-цивілізаційних соціаль-
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них конфліктів. Прикметно, що саме зміни в формації виступають
джерелом соціальних конфліктів між новими формаційними
характеристиками і старою цивілізаційною формою, що має
консервативний характер.
Цивілізаційно-формаційні розлади втілюються у суперечностях між духовними цінностями, які поділяють політична еліта,
інтелігенція та інші представники суспільства [31]. Вони
виступають формою їх духовно-психологічної допомоги, нейтралітету, протесту, який чітко проявляється нині у пострадянській та
посткомуністичній Східній Європі. Відповідно до основних
суспільно-політичних формацій Україна пройшла декілька
цивілізаційних рівнів і етапів розвитку:
1) аграрна (доіндустріальна), общинно-княжа, язичницька
цивілізація, що існувала до прийняття християнства у Київській
Русі;
2) аграрна, общинно-православна цивілізація, що існувала до
утворення централізованих держав на Сході Європи і входження
українських територій до складу Австро-Угорської та Російської
імперій;
3) аграрно-індустріальна, кріпосницько-дворянська, православна цивілізація;
4) індустріальна, пролетарсько-соціалістична, комуністичноатеїстична цивілізація (1917 – 1991 рр.);
5) сьогодні відбувається становлення нового цивілізаційного
рівня, основними контурами якого є постіндустріальна,
громадянська, плюралістична формація.
Відносини між формаціями суспільства і його цивілізацією
мають взаємосуперечливий і конфліктний характер. В Україні з
проблематики конфліктології ґрунтовні дослідження та публікації
почали з’являтися у 80-х рр. XX ст., і сьогодні проблеми
політичних конфліктів вивчають на різних рівнях. Серед досліджень з цієї проблематики в контексті можливостей розв’язання
цивілізаційних конфліктів за умов глобальних і регіональних
процесів потрібно виділити дослідження М. Михальченка [32],
О. Майбороди [33], О. Рафальського [34], В. Войналовича [35],
В. Котигоренка [36], Т. Бевз [37], Ю. Шайгородського [38], І. Рафальського [39] та Л. Нагорної.
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До поняття політичного ризику
Поняття «політичний ризик» зазвичай пов’язують з американськими дослідниками політичних процесів, хоча поняття ризиків
стосовно політики траплялися задовго до цього. В контексті
останнього варто згадати настільну книгу багатьох можновладців
«Господар» Ніколо Макіавеллі і не тільки.
У деяких науках поняття ризику, хоч і має спільні ознаки
тлумачення, однак почасти має і відмінні риси. Так, до прикладу, з
позиції економічної теорії до політичних ризиків можуть відносити нестійкість політичної системи або зміну влади. Не
випадково певні дослідники пов’язують появу відповідного типу
ризиків з американськими корпораціями, і стосувалися вони не
тільки приходу до влади на Кубі Ф. Кастро.
Показово, що все більшої актуальності не тільки в Україні, але
й світі набуває так звана теорія політичного ризику [40]. Вона
зорієнтована не тільки на теоретичні та практичні дослідження
політичного ризику, але і його співвідношення з політичною
стабільністю, політичними загрозами, політичними конфліктами
тощо.
Узагальнюючи визначення багатьох дослідників, політичний
ризик є, переважно, гіпотетичним становищем, перспективами,
передумовами чи умовами, які можуть мати вплив на різноманітні
сфери людської діяльності, впливаючи на процеси прийняття
різних рішень у сфері економіки, політики та суспільного життя.
За певних умов політичні ризики можуть сприяти як позитивним,
так і негативним процесам, з огляду на їх врахування
(неврахування) та/або подальшу нейтралізацію (бездіяльність).
Крім того, поняття «політичний ризик» використовують у
тому разі, коли в процесі прийняття не тільки політичних рішень
мовиться про потребу врахування їхніх негативних наслідків (не
тільки одноосібних) та поєднання чинників, пов’язаних з
імовірністю погіршення внутрішньополітичної ситуації, безпорядками, революціями, ослабленням правлячого режиму або уряду
тощо [41].
Політичний ризик можна розглядати, як:
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1) узагальнену оцінку всіх некомерційних ризиків, пов’язаних
з діяльністю в різних соціально-політичних середовищах;
2) ймовірні фінансові втрати для суб’єкта господарювання
внаслідок впливу несприятливих політичних факторів у країні
розміщення інвестицій;
3) дії або бездіяльність національного уряду, що перешкоджають проведенню ділових операцій, змінюють умови угод або
проводять конфіскацію власності іноземних компаній;
4) комплекс внутрішньодержавних та міжнародних, конфліктних та інтеграційних подій і процесів, котрі можуть
призвести до змін в політиці окремих держав, що може спричинити створення несприятливих умов для ведення бізнесу або
відкрити додаткові можливості для окремих компаній чи
транснаціональних корпорацій;
5) ситуацію ймовірності потенційної помилки, небезпеки або
невдачі в процесі політичної діяльності політичних акторів;
6) спосіб дій у незрозумілих та невизначених умовах, у
процесі прийняття політичного рішення, коли існує низка
альтернатив (можливих варіантів);
7) характеристику політичної діяльності, яка полягає в
невизначеності її результату й можливості несприятливих
наслідків у разі неуспіху;
8) міру очікуваної невдачі політичної діяльності, яка
визначається як співвідношення ймовірності неуспіху вжитих
заходів та ступеня несприятливих наслідків, викликаних
реалізацією прийнятих політичних рішень;
9) ситуацію неминучого вибору між кількома варіантами
політичних дій: менш привабливими, але більш надійними й більш
привабливими, але менш надійними [42, с. 33, 35–37, 50–51, 62].
Варто наглосити, що політичні ризики у суспільствах з
слабкими інститутами та політичною культурою і традиціями
присутні постійно і пов’язані, перш за все, зі ситуаціями
невизначеності, а також часто неможливості прямого спостереження за цими процесами та адекватної їх оцінки. Як зазначав
дослідник політичних ризиків в інформаційному середовищі
В. Ковалевський [43], інструменти управління політичними
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ризиками знаходяться у площині функціонування інформацйних
взаємодій в середині політичної системи. Мається на увазі, що
досягнувши чіткого визначення можливих небезпек, пов’язаних з
обміном інформацією та формуванням на цій основі моделей
сприйняття політичних подій, цілком реально знаходити методи і
технології виправлення ситуації, вчасної профілактики і
запобігання політичним конфліктам тощо.
Зрозуміло, що сучасне суспільство (з надмірною інформацією
та надшвидкими темпами політичних комунікацій) постійно
продукує ризики і головне питання полягає у реакції (у першу
чергу, держави та науки) на них. Варто пам’тати, що ліквідувати
або повністю контролювати політичний ризик практично
неможливо. То ж політики й науковці мають зосередитися саме на
моделях та інструментах управління політичними ризиками. Практичному втіленню цих моделей має слугувати теоретичне визначення та осмислення важливих з точки зору динаміки політичної
системи феноменів – конфлікту, ризику, мотивації тощо.
Теоретичні взаємозв’язки мотивацій та ризиків
Політичний ризик можна розглядати в категоріях теорії
мотивації, адже таким чином можна пояснити суб’єктивні
(особистісні) особливості (взаємозв’язок між рисами та якостями
людини, її темпераментом, мотивами поведінки як суб’єкта
політичної діяльності), тяжіння або унеможливлення ризику в
умовах існування альтернативного вибору, підвищену або знижену
схильність до ризику тощо. Показово, що для В. Кривошеїна
політичні ризики є можливістю відхилення від припустимої
політичної мети, заради якої здійснюється обрана альтернатива
політичного рішення; невпевненість у досягненні поставленої
мети; можливість настання несприятливих наслідків (матеріальний
або фізичний збиток, захворювання тощо) під час здійснення тих
чи інших політичних дій в умовах невизначеності для суб’єкта
політичної діяльності, який іде на ризик; матеріальні, екологічні,
морально-ідеологічні та інші втрати, пов’язані зі здійсненням
обраної в умовах невизначеності альтернативи; очікування небезпеки, невдачі внаслідок вибору альтернативи та її реалізації [44].
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Природа зазначених ризиків пов’язана з вірогідністю та
ймовірністю подій та явищ, котрі можуть негативно вплинути на
стан держави та суспільства і в разі недостатнього врахування
ймовірних негативних наслідків може спричинити різноманітні
втрати матеріальних та нематеріальних ресурсів. За умови
неврахування ймовірності негативних чинників на події та
процеси в різноманітних просторових та часових межах політичні
ризики можуть стати каталізаторами або спричинити чи сприяти
конфліктам та кризам.
Саме з огляду на вищезазначене політичні ризики стосуються
майбутнього, а їх можна вважати до певної міри природним
станом політичної системи, хоча досить часто і неоднозначним.
Показово, що вони виступають певним регулятором цих
відносин, й, відповідно, оцінка і управління ризиком дозволяють
прогнозувати політичні події, уникати конфліктів й різких
несприятливих політичних змін. Ризики доцільно вважати
практично взаємопов’язаними з управлінською та державотворчою діяльністю, а тому виникають умови не просто для
ідентифікації політичних ризиків та ступеня їх впливу, але й для
оцінки вірогідності як позитивних, так і негативних наслідків,
імовірних відхилень на шляху до досягнення конкретного
результату.
Для політичних ризиків характерними є суперечливість,
альтернативність і невизначеність. У цьому зв’язку не випадково
А. Горбатенко наголошує на тому, що суперечливість виявляється
в суб’єктивній оцінці об’єктивно існуючих ризикованих дій, а
альтернативність пов’язана з тим, що одна людина, зробивши
вибір, здійснивши ту чи іншу дію, може вважати їх ризикованими,
а інша – такі дії може вважати надто обережними, позбавленими
ризику.
З управлінських позицій доцільною можна вважати систему
управління ризиками, яка має бути спрямована не тільки на
виокремлення потенційних політичних ризиків, але й превентивні
дії задля мінімізації їх впливу та протидії ймовірним негативним
явищам, пов’язаних з ними.
Не випадково, і в цьому можна погодитися з багатьма
дослідниками, до першорядних причин виникнення політичних
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ризиків належить людська діяльність, а досить часто й людський
фактор, який через свою непередбачуваність є ризиком
продукуючим. Саме тому завдання будь-якого керівника полягає у
превенції не тільки щодо політичних ризиків.
На рівні держави можна говорити про взаємозв’язок між
рівнем стабільності та сталості державного розвитку та політичними ризиками. Можна говорити про те, що чим нижчі перші
показники, тим вищі другі і навпаки.
Політична стабільність та політичні ризики
Не вдаючись до полеміки щодо поняття політичної
стабільності та/або стабільності політичної системи держави, слід
зважити, що ці поняття не є тотожними, хоча й мають певну
залежність від балансу сил, ролі політичних лідерів та цілої низки
процесів, характерних для демократичних суспільств (публічні та
приховані змагання, спрямовані в бік існуючих та потенційних
виборців, залучення громадян до політичних процесів, плебісцит
думок та позицій, дискурси тощо).
У цьому зв’язку варто зважати на те, що антиподом
стабільності є нестабільність, яка виникає в разі порушення
співвідношення балансу політичних сил, порушення системних
принципів у процесі прийняття політичних та державних рішень, і
це далеко не повний перелік.
За умов посилення протистояння та розбіжностей, відсутності
компромісів та взаєморозуміння, непримиренних «розколів» між
політичними силами, що може призвести до найгостріших
соціальних конфлікт, можливі негативні наслідки. Такий стан
може спричинити конфлікти у соціокультурній, суспільноідеологічній, політичній та соціально-економічній площинах.
Варто, як і Р. Дарендорф, розглядати стабільність крізь
призму конфлікту, що дає змогу виокремити такі тези про те, що:
1) кожне суспільство не є сталим, а отже, може зазнавати змін
практично на кожному етапі свого розвитку;
2) важко протистояти всеосяжним, постійним та сутнісно
циклічним процесам соціальних змін;
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3) можна вважати наявність розбіжностей та конфліктів на
будь-яких рівнях суспільства його природним станом;
4) конфлікт – чинник та елемент суспільного розвитку;
5) конфлікт виникає, коли та чи інша соціальна структура
відходить від стану сталості та стійкості, однак протистояння
частіш за все має латентні (приховані) форми, не переходячи у
відкритий конфлікт;
6) конфлікт виходить на зовнішній вимір, коли для цього
сформовані умови (технічні, соціальні та політичні) тощо [45].
Важливо враховувати той факт, що нестабільність обернено
пропорціональна рівню легітимності політичного режиму, розвиненості політичних інститутів, можливостям соціально-економічної мобільності, темпам економічного розвитку, удосконаленню
мережі політичних комунікацій, усвідомленню національної
належності, наявності консенсусу усередині еліти щодо процедур і
норм функціонування влади. Так, на думку американських
політологів Е. Даффа і Д. Маккманта, аналіз проблеми політичної
стабільності і нестабільності вимагає використання даних, поперше, про ставлення населення до політичного процесу, по-друге,
про внутрішні резерви самої політичної системи [46].
Отже, головною умовою забезпечення та втримання політичної стабільності – є забезпечення порядку та балансу сил, адже це
надає політичній системі стабільності.
Показовою можна вважати ситуацію, і Україна в цьому не є
унікальною, коли в політичному та суспільному житті під різними
приводами відбувається абсолютизація цінності та важливості
змін. Причому маються на увазі зміни поверхові та ситуативні, а
також «реформи заради реформ», коли ціллю є процес, а не
досягнення результату. Так ситуація приводить до того, що на
практиці відбувається не розв’язання проблем і конфліктів, а
навпаки, їх загострення або перехід у перманентний стан.
Для ефективного поступу та розвитку будь-якої держави
необхідні не лише революційні зміни, які спроможні зламати
систему, але після таких революційних дій потрібні фахові та
еволюційні дії – послідовні, виважені та поетапні. Тільки за таких
умов можуть відбутися ефективні реформи. Не варто забувати й
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про такі чинники, як легітимність влади та ефективність владної
вертикалі, особливо в економічній площині. Це засадничі чинники
стабільності політичної системи.
Можна погодитися з А. Крапом, що проблема стабільності
ускладнюється в тому разі, якщо йдеться не тільки про підтримку
балансу сил і інтересів, але і про збереження основ демократичної
системи. Адже засадничими принципами відповідної системи є
неприпустимість ситуації, за якої певна особа або політична
структура чи інститут (група, партія, коаліція тощо) можуть
здобути абсолютні переваги над опонентами. Саме тому основою
стабільності, в цьому сенсі, є узгодження засадничих умов та
цінностей функціонування суспільства та політичної системи.
Важливою умовою стабільності можна вважати наявність
важелів протидії для учасників демократичного політичного процесу, яких би було досить не тільки для захисту своїх інтересів, але
які стали б запобіжниками для будь-яких спроб монополізації влади.
Практичні можливості та функції політичних ризиків
Політичні ризики внаслідок своєї дуалістичної природи
(здатності як до негативних, так і позитивних проявів) виконують
цілу низку соціальних функцій [47], основними з яких є:
1) інноваційна функція, що передбачає пошук нетрадиційних
шляхів розв’язання політичних, економічних і соціальних
проблем;
2) регулятивна функція, яка може виявлятися як у
конструктивній, так і деструктивній формах: з одного боку – у
здатності ризикувати задля забезпечення політичного успіху
(подолання консерватизму, догматизму, відсталості); з іншого – у
прийнятті необґрунтованих рішень, неврахуванні всього спектра
наявної інформації, закономірностей соціального розвитку, що
породжує авантюризм, суб’єктивізм та інші негативні прояви;
3) захисна функція, що означає терпиме ставлення суб’єктів
прийняття рішень до можливих невдач, помилок;
4) аналітична функція, що передбачає аналіз усіх можливих
варіантів рішень і вибір найменш ризикованих – оптимальних
рішень та спирається в основному на інтуїцію й минулий досвід
суб’єкта політики [48].
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Специфіка видозмінення політичних ризиків
Показово, що політичні ризики можуть видозмінюватися,
трансформуватися та переходити у стан загроз та небезпек за
умови поєднання негативних чинників і процесів, тим самим
спричинившися навіть до критичних наслідків не тільки щодо
політичної системи, але й людини, суспільства та держави. Ця
тріада суб’єктів національної безпеки України потребує захисту та
протидії негативним впливам природного та техногенного,
військового та невійськового характеру тощо.
Зв’язок небезпек та ризиків простежується і в етимології
зазначеного терміна, адже визначає можливі небезпеки та невдачі
в діяльності. Варто зважати на ймовірність того, що політичний
ризик може перерости у небезпеки чи загрозу.
Окремі дослідники наголошують на тому, що залежно від
адресності спрямування та специфіки суб’єктності така послідовність може вважатися показовою з огляду на наростання негативного впливу (шкоди) як по відношенню до суб’єкта, так і об’єкта.
Саме з огляду на цю обставину суб’єкти не тільки політичного
процесу змушені враховувати всі наявні та ймовірні політичні
ризики, несприятливі та дестабілізуючі чинники – потенційні
загрози та небезпеки.
Як уже зазначалося, той факт, що політичні ризики мають
дуалістичну природу, впливає на те, що суб’єкти політичного
процесу, визначаючи їх, орієнтуються насамперед на успіх. При
цьому спрямовуючи свої зусилля на нейтралізацію ймовірних
(вірогідних) ризиків, локалізацію тих, які перебувають у процесі
виникнення, при цьому орієнтуючись на поступ на шляху до
досягнення визначеної мети.
Сутність сучасних політичних конфліктів
Конфлікти – це беззаперечні складові цивілізаційного
розвитку суспільств та держав, етносів та народів. Серед їх
розмаїття варто виокремити такі різновиди:
- міжособистісні,
- міжпартійні,
- міжетнічні,
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- міжнаціональні,
- регіональні,
- внутрішньодержавні,
- міжконфесійні тощо.
Загальновідомо, що ідеальний тип безконфліктного
суспільства – це утопія та нездійсненна мрія упродовж усього
існування людства. Це пов’язано з тим, що будь-яке суспільство є
конфліктогенним за своєю природою. При цьому конфлікти
діалектичні за своєю сутністю та дуалістичні за своєю якістю.
Також це пов’язано з тим, що внаслідок загострення та ескалації
вони можуть спричинятися як до хаосу, революцій та зміни
політичного устрою в тій чи іншій державі, так і навпаки –
сприяти розбудові політичної нації, держави та різноманітним
інтеграційним процесам різного рівня розгортання.
В умовах, коли сторони конфлікту, не дійшовши до його
кульмінації, взаємовиснажують одне одного, виникають умови для
того, щоб третя сторона, що не брала участі у конфлікті або
дотримувалася нейтралітету, отримала найбільший зиск від нього.
Варто зважати на те, що ідеальним конфліктом можна
вважати той, в якому задіяна непарна кількість учасників, адже за
таких умов він, скоріш за все, буде швидкоплинним, з огляду на
те, що в такому конфлікті хтось буде виступати в ролі переможця
та переможеного, вступаючи у союзи.
Перманентні та довготривалі конфлікти, які відбуваються в
межах окремої держави чи спільності держав, не тільки
ослаблюють державні інститути (в разі прямого чи опосередкованого включення), але й впливають на ситуацію в державі і
загалом на її стійкість щодо зовнішніх загроз. Сталі громадянські
конфлікти можуть перерости у громадянську війну чи протистояння між повстанцями та провладними військами.
Не заперечуючи безперервність конфліктів та умовноприродний стан будь-якого суспільства, в якому існують
щонайменше приховані конфлікти на різних рівнях, варто зважати
й на ту обставину, що навіть демократія, яка, здавалося б, мала
нівелювати конфлікти, лише створює умови для запобігання та
мінімізації їхніх наслідків.
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Не випадково не тільки закордонні дослідники наголошують
на тому, що демократія – це не більше, ніж мистецтво існування в
умовах конфлікту за допомогою ефективної системи стримування
та противаг, вдаючись до наявних та потенційних засобів медіації.
Можна погодитися з низкою дослідників, які, тією чи іншою
мірою, наголошують на тому, що політичний конфлікт – це
протистояння, конфронтація, теоретична і практична боротьба
суб’єктів політики, що спрямована на утримання, захоплення або
перерозподіл влади з метою збереження чи підвищення свого
політичного статусу і зміцнення чи зміни політичного режиму та
політичної системи [49].
Отже, будь-який конфлікт небезпечний тим, що залежно від
меж розгортання він може переростати у суспільно загрозливі
події (повстання, масові безладдя, революції, громадянські війни),
які спроможні підірвати не тільки усталені норми існування
держави, але й спричинитися до розпаду та/або переформатування
держави. Не випадково, коли мова заходить про політичний
конфлікт, то він в більшості випадків має етнічну та міжетнічну,
національну та міжнаціональну, релігійну та цивілізаційну
компоненти.
Різноманітні конфліктні ситуації та конфлікти можуть
використовуватися не тільки сусідніми державами з метою анексії
частини території, незважаючи на взяті юридичні зобов’язання і
принципи сталості та неподільності кордонів тощо.
У тому разі, якщо конфлікти переростають в етнічні та
етнополітичні, вони можуть сприяти утворенню невизнаних та
сепаратистських держав, тоді як сам конфлікт може перерости у
«заморожений». Така ситуація пов’язана як з неспроможністю, так
і небажанням його розв’язувати.
Яскравими
прикладами
можна
вважати
невизнані:
Придністровську Молдавську Республіку (в територіальних межах
Республіки Молдова), Руспубліку Південна Осетія та Руспубліку
Абхазія (межах Грузії), «ЛНР», «ДНР» та Республіка Крим (у
межах України), тощо.
Випадок з анексією Криму з боку Російської Федерації та
практично неприховане сприяння утворенню сепаратистських та
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терористичних територіальних утворень «ЛНР» і «ДНР»
спричинилися до того, що конфлікт по лінії Україна – РФ переріс у
протистояння Західний світ – «русский мир», який хоч і існував
раніш, але набув нині значно яскравіших форм.
У межах України ще більш посилився «геополітичний
розлом» (термін З. Бжезінського), а конфлікт фактично переріс у
«зіткнення цивілізацій» (у термінах С. Гантінґтона).
Політичні еліти та їх впливи на політичні процеси
Якщо не до загроз, то принаймні чинника ризику слід віднести
наявність у межах політичного ландшафту України практично всіх
чотирьох типів політичних еліт (класифікація Я. Петрася):
націоналістичні, компрадорські, ліберальні та космополітичні.
Останніми є ті, які тією або іншою мірою прямують шляхом
запозичення та культивування цінностей та стандартів, не
характерних для певної окремої держави. При цьому побіжно
сприяючи руйнації національного культурного поля або його
гібридизації.
Причому таке розмаїття хоч і свідчить про плюралізм, однак
створює складнощі у процесі розвитку Української держави, та й
сам розподіл є скоріш умовним, адже політичних еліт у такому
вигляді зазвичай не спостерігається. Та й в більшості випадків т.з.
націоналістичній еліті, котра прагне не допускати іноземних
культурних впливів і зберегти незмінними традиційні цінності,
ідеалізуючи минуле, доводиться входити у ситуативні та сталі
союзи з іншими елітами. Це відбувається через те, що в певних
державах, і Україна не є винятком, формуються т.з. «компрадорські еліти», котрі виходять не тільки з принципів запозичення
цінностей іноземних культур, але й, фактично, паралельного
розвитку культур, коли більша частина населення залишається в
полі традиційної національної культури.
Можна погодитися з С. Дацюком, що компрадорський тип
еліт виникає в умовах так званої популістської демократії (певного
перехідного стану до повноцінної демократії, який може
затягнутися на досить тривалий час). Різні частини такої еліти
мають різні вектори зовнішнього підпорядкування, тому в такому
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разі потрібно говорити про декілька частин компрадорських еліт
(представляють різні зовнішні центри управління) [50].
При цьому, здебільшого виникають умови або постійний стан,
коли така еліта змушена з різних причин підпорядковуватися тому
чи іншому зовнішньому центру управління. Слабкість компрадорських еліт спонукає до постійної конфліктності політичної
системи та за сприяння зовнішніх сил може спровокувати
конфліктні ситуації та повноцінний конфлікт. Саме тому різноманітні компрадорські еліти відтворюють у внутрішньому середовищі держави конфлікт акторів зовнішнього управління, що стоять
за ними.
Опонентами щодо компрадорських еліт можна вважати
ліберальні політичні еліти, які намагаються поєднати обидві
системи цінностей, сприяючи формуванню нової культури, спрямованої на суспільний прогрес, при цьому неруйнуючи
принципових основ національних традицій. Показово, що ліберали
можуть бути опонентами щодо всіх трьох перерахованих еліт.
Відмінність та, до певної міри, унікальність України полягає у
тому, що під впливом затяжного політичного та регіонального
конфліктів у межах українського політичного ландшафту виникла
ситуація, коли, з одного боку, відбулося розмивання класичного
розподілу політичних партій, а з іншого – формування феномену
двох опозицій до влади. Внаслідок цього можна говорити про
існування умовно «проєвропейської» та «проросійської» опозицій,
а також системної (ситуативні союзи з провладною більшістю) та
позасистемної (яка практично не брала участі у політичних
рішеннях).
Попри певні спроби змінити відповідну ситуацію успіхів
досягнуто не було, оскільки політична система України ще не
набула усталеної форми, тобто її лише умовно можна називати
демократичною та стабільною. Це пов’язано з тим, що від часу
незалежності кількість партій збільшувалася, тоді як їх якість
залишалася без змін. До того ж, більшість з зареєстрованих
партійних структур не мають і від самого початку не мали
осередків на місцях.
Вадою та певним ризиком у цьому зв’язку можна вважати той
факт, що партійні проекти формувалися або формуються під
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окрему особистість або на певний проміжок часу та під конкретні
завдання. В Україні відомі випадки, коли політичні проекти
виникали, а потім зникали з політичної мапи. Та й існування більш
як трьохсот зареєстрованих політичних партій хоч і сприяє, з
одного боку, розмаїттю, але, з іншого, ще більше ускладнює
ситуацію.
Доцільно припустити, що в Україні відбувається постійна
боротьба еліт та псевдоеліт, що в поєднанні з існуванням
компрадорських еліт призводить до виникнення конфліктних
ситуаціїй та революції. Можна говорити про те, що «дуалізм
опозицій» спричинився до того, що внаслідок перманентних
політичних криз в Україні відбулися дві революції: «Помаранчева»
(2004–2005 рр.) та «Гідності» (2013–2014 рр.).
При цьому, хоча й з певною умовністю, можна говорити й про
контрреволюцію в 2006–2007 рр. та 2010 р. Відповідна теза, попри
свою дискусійність, має право на існування.
Факт того, що за досить короткий історичний проміжок часу в
Україні відбулися дві практично безкровні революції, може
свідчити про те, що, якщо ситуація суттєвим чином не буде
змінюватися, затяжна політична криза та конфронтація можуть
призвести до кровопролиття та реальних бойових дій. Особливо це
актуально з огляду на наявність війни на Донбасі, яку російські
науковці та високопосадовці намагаються показати як громадянську, хоча, при цьому, виключно за активної підтримки Росії
ще до цих пір існуюючих «ЛНР» та «ДНР».
Наявність політичних конфліктів в Україні пов’язана з
ризиками того, що вони в підсумку можуть призвести не тільки до
некерованих та непрогнозованих, але й загрозливих для окремих
представників суспільства наслідків та до національної безпеки.
Небезпечність конфліктів посилюється у зв’язку з тим, що
Україна фактично перебуває у стані неоголошеної війни з
Російською Федерацією. При цьому заклики щодо громадської
непокори можуть перетворити порушників громадського порядку
у агресивний натовп, який спроможний вдатися до суспільно
небезпечних дій (щодо окремих осіб, приватної та державної
власності) – нехтуванням усталеними нормами поведінки,
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зневажливим ставленням до працівників правоохоронних органів.
Неконтрольоване насильство може спричинити руйнівні наслідки,
у тому числі й такі, які мали місце в історії раніш. Варто згадати
поділи Польщі, розпади імперій тощо.
Разом з тим, варто зважати й на ту обставину, що умовно
позитивними наслідками конфліктів низка як українських, так і
закордонних дослідників вважає:
1) послаблення напруги між антагоністами;
2) припинення або тимчасове утихомирення конфлікту
внаслідок перемоги одних над іншими;
3) зниження градуса конфлікту та поступове його затухання;
4) перехід до стану соціальної та політичної рівноваги – status
quo;
5) нівелювання конфлікту та перехід до постконфліктного
становища.
Показово, що досить небезпечними можна вважати конфлікти
за участі політичних лідерів, партій, фракцій у парламенті тощо.
Таке твердження пов’язане з тим, що вони (конфлікти), особливо в
умовах реформування та демократичного розвитку, негативно
впливають на роботу політичних та владних структур, котрі
замість конструктивної діяльності, спрямованої на розв’язання
нагальних проблем українського народу, змушені включатися у
протистояння, що призводить до ситуації «конфлікту заради
конфлікту» (процес заради процесу). Це, в свою чергу, призводить
до ситуації заполітизованості суспільства та розширення
конфліктних меж та кола учасників.
Водночас, відповідна ситуація має й позитивні моменти, які
пов’язані з тим, що при цьому політичний конфлікт опосередковано сприяє залученості широких верств населення до
політичного процесу та дедалі глибше виявляє нагальні проблеми,
методи та шляхи їх розв’язання. Тим самим, політичний конфлікт
перетворюється у протистояння сторін стосовно важливих та
нагальних питань, пов’язаних з розвитком та покращенням
політичної системи, її стійкості до проблем тощо. Хоча при цьому
боротьба за владу та владні пріоритети між соціальними та
політичними групами нікуди не зникає, а лиш набуває дещо
видозмінених обрисів.
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Беззаперечно, про позитивні моменти будь-якого конфлікту, в
першу чергу політичного, можна говорити лише у тому разі, якщо
існують реальні механізми його медіації та врегулювання. Суттєве
значення має й визначення як самих конфліктів та їх меж, так і тих
чинників, що сприяють та стимулюють їх розгортання та
розширення.
До певної міри, на чому наголошують різні автори, як
українські, так і закордонні, «пом’якшуючою» силою, котра якщо
не унеможливлює конфліктні ситуації, то принаймні нівелює їхні
негативні наслідки, є інституції громадянського суспільства.
Відповідні громадські об’єднання умовно виступають у ролі
посередника, що виконує роль балансуючої противаги, навіть в
умовах того, що представники цих інституцій не мають цілісного
та уніфікованого порядку денного, а представляють інтереси
різних верств населення. При цьому, варто зважати, що політичні
партії теж виконують посередницьку роль, але дещо іншим
способом. Річ у тім, що населення делегує їм повноваження
виступати від свого імені. Певні дослідники говорять про
сукупність недержавних інституцій та об’єднань (професійні,
політичні, етнічні, корпоративні).
Чинники сприяння розгортання конфліктів
На підставі аналізу, за свідченням Т. Білецької, можна виокремити принаймні три групи чинників, що спонукають розгортанню
політичних конфліктів, визначають їх характер, посилюють
соціальну конфліктогенність та можуть спровокувати масові
конфлікти [51, с. 85].
До першої групи належать усвідомлені розбіжності між
соціальними потребами й інтересами соціальних спільнот, що
утворюють своєрідну ієрархію з політичних, економічних, національних та інших потреб і інтересів. У цій ієрархії ідеологічні
запити (боротьба за ідеї) можуть виступати як форма, а інші – як
зміст.
Друга група – суб’єктивні фактори: соціально-політичні
потреби й інтереси політичних еліт, соціальних груп, партій, при
цьому визначальна роль безперечно належить політичній еліті. Це
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пов’язано з тим, що в посттоталітарних суспільств характерною є
ситуація, пов’язана з конфліктом старих і нових еліт. На цьому,
зокрема, наголошує Є. Головаха: якщо інтереси владної еліти
виявляються несумісними (взаємовиключними) щодо опозиційних
політичних сил, тоді конфлікт може набути революційної форми
та завершитися масовим кровопролиттям і громадянською війною.
При цьому окремі стихійні виступи можуть бути придушені
згуртованими елітами.
До третьої групи належать психоемоційні, психосоматичні та
суспільно-психологічні чинники, які в умовах трансформаційних
процесів провокують так звані «фобії щодо майбутнього» та
соціальну анемію (девіацію). Йдеться не тільки про непевність,
песимізм, амбівалентність у сприйнятті змін та депресивних форм
поведінки, але й відхилення від суспільних норм тощо.
Потенційні ризики політичної системи України
До головних потенційних ризиків для політичної системи
України варто віднести існуючі як системні, так несистемні
дисбаланси та диспропорції у відносинах між владою та
суспільством. Причому йдеться про наявність таких обопільних
процесів. Влада не зважає на потреби населення, а суспільство не
розуміє цілі уряду, саботує їх або ж навіть протидіє їм. За таких
умов у будь-якому суспільстві виникають умови для підвищення
ролі реакційних та право- чи ліворадикальних течій і партій.
У свою чергу, ситуативний чи сталий стан турбулентності
призводить до того, що політична система, і це стосується не
тільки України, яка і без того є умовно анархічною, стає складно
керованою, а отже, послаблюється роль та вплив влади та владних
інституцій, що й спричиняє виникнення ризиків революційних
ситуацій. Хоча нестабільний та несталий стан системи не завжди
автоматично призводить до революцій.
Ситуація може дійти до так званого сповзання окремих
держав до стану «fail-state», внутрішніх потрясінь (повстань,
громадянських сутичок та війн) або навіть зникнення держави з
мапи світу шляхом внутрішнього розпаду та анексії з боку сусідніх
держав. До прикладу, варто згадати розподіли Польщі,
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припинення існування Британської, Австро-Угорської та Російської імперій.
Показово, що на уламках колишніх імперій відбувався або
сумнозвісний «парад суверенітетів», відповідні державні утворення припиняли своє існування, або ж створювалися видозмінені за
назвою, але не за сутністю та геополітичними уподобаннями
держави. Не варто забувати й про те, що з позиції теорії
«суспільства ризику» (в розумінні У. Бека та ін.) та/або «цивілізації ризику» Україну доцільно вважати державою, яка перманентно стикається з ризиками, і у цьому сенсі вона не є
унікальною [52].
Не вдаючись до полеміки щодо визначення вказаних понять,
варто зазначити, що держави в умовах глобалізації стикаються зі
ситуацією, коли сучасний суспільний устрій, у термінах нової
епохи, сприяє тому, що держави виробляють та культивують не
тільки суспільні блага, але й ризики. При цьому останні мають
практично глобальний ареал (простір) поширення, слабку систему
протидії безвідносно до специфіки державного устрою, політичної
системи тієї чи іншої держави. Фактично ризики стають
надсистемними, наддержавними, а іноді навіть позакласовими, в
термінах класового протистояння.
Політичні ризики диспропорції влади
В умовах сучасної України досить потужними ризиками для
політичної системи можна вважати умовний стан «олігократії».
Доцільно говорити про наявність значної кількості олігархів, котрі
активно залучені у політичні процеси, причому не тільки і не
стільки через лобістів і такого роду структури, а безпосередньо.
Йдеться про те, що найбагатші люди не тільки контролюють
партії, але й самі обираються до парламенту, займаючись як
контролем власних політичних проектів, так і захистом своїх
бізнес-інтересів. Така ситуація практично неможлива у зрілих
демократичних суспільствах, де налагоджена система лобізму, а
партії існують за рахунок багатьох фінансових джерел, що
протидіє перетворенню партії в авторитарну структуру та/або
вождистського типу.
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До суттєвих ризиків та конфліктогенних моментів для
функціонування української політичної системи можна віднести
диспропорцію та дисбаланс між гілками влади і відсутність
прописаних прав та обов’язків та механізмів відповідальності
Парламенту, Президента та Уряду (вищих посадових осіб
держави). Їхні дії та бездіяльність у більшості випадків можуть не
мати юридичних наслідків.
Досить негативним можна вважати, з одного боку, факт
відсутності умов та юридично прописаних норм процесу імпічменту Президента, що унеможливлює застосування відповідної
процедури щодо гаранта Конституції у разі виникнення загрози
узурпації влади чи інших обставин, а з іншого – відсутня система
протидії та превенції щодо дій Президента України, що може
сприяти появі не тільки ризиків, але й повноцінних загроз для
України як на внутрішньому, так і зовнішньому рівнях.
Той факт, що Україна перейшла до парламентсько-президентської форми правління, не вирішив питання, яке пов’язане з
балансом сил та налагодженням дієвої системи стримувань і
противаг. Президент, який формально відповідальний за зовнішньополітичні напрями, опосередковано зберіг механізми
впливу на законодавчу та виконавчу гілки влади. Певна диспропорція між повноваженнями та незалежністю гілок влади також
збереглися.
Суттєвими ризиками для дієвості владних інституції можна
вважати закладені в процесі формування та реформування
структур, відповідальних за боротьбу з організованою злочинністю, корупцією тощо, «міни уповільненої дії», котрі на певному
етапі можуть перетворити такі структури, як НАЗК, НАБУ, СБУ,
МВС, у обмежено дієздатні.
Сучасний конфлікт на Сході України
Сучасну ситуацію на Донбасі можна визначити не тільки як
так званий конфлікт низької інтенсивності, але й чинник
«гібридної війни», спрямованої не тільки проти України.
Не випадково, що більшість дослідників майже одностайно
вважають, що конфлікти низької інтенсивності, які мають місце у
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світовій політиці та міжнародних відносинах, – це прямі та
непрямі військові та невійськові зіткнення, котрі знаходяться на
рівень нижче від стратегічної війни, коли військові (напіввійськові) формування сторін протистояння не застосовуються.
Показово, що згаданим зіткненням непритаманні чіткі територіальні показники, а тому вони можуть вестися з використанням
локальних операцій та/або терористичної діяльності, здійснюватися на територіях сторін протистояння зі застосуванням
заборонених дій і локальних бойових операцій. Отже, конфлікти
низької інтенсивності – це складові елементи гібридної війни.
Гібридна війна (англ. hybrid warfare) – комплекс агресивних та
ворожих дій, у разі яких головний її суб’єкт не обов’язково
вдається до класичного військового нападу (вторгнення).
Натомість здійснює певні дії щодо опонента, використовуючи
розмаїття засобів, до яких належать приховані операції, залякування, диверсії, інформаційно-комунікаційні технології, а також
підтримка повстанців та сепаратистів, які перебувають як у межах
територій супротивника, так і на суміжних з ним територіях. При
цьому сторона, що здійснює напад, може заперечувати свою
участь у недружніх діях [53, с. 11].
Загальноприйнято вважати, що появою терміна слід завдячувати закордонним дослідникам початку XXI ст., які пов’язують
його з глобальною війною з тероризмом. Хоча теоретики вказують
на існування відповідного різновиду дещо раніше.
Варто зазначити, що для характеристики російської агресії
проти України багато дослідників пропонують вживати такі
терміни: «неконвенційна війна» (unconventional warfare), «нерегулярна війна» (irregular warfare) чи «змішана війна» (compound war
fare), а також спонсоровані державою гібридні війни (StateSponsored hybrid) [53, с. 12].
Фактично, термін «гібридна війна» вживається у значенні
«війни нової генерації», котра відрізняється від попередніх типів
ворогування між державами ускладненістю просторових (розширення теренів поширення та циркуляції), часових (перехід до
перманентної війни або прямих чи непрямих протистоянь/зіткнень), змістових та якісних (відхід від класичних
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постулатів війни), функціональних (ускладнення засобів та
механізмів) характеристик.
Ідеться не тільки про її відмінність у частині агресивних
силових дій військових формувань (регулярних військ, «інтербригад», ополченців тощо), котрі можуть вестися не лише
представниками відповідної держави або ж повстанцями.
Відбувається, почасти, невидимий наступ на багатьох рівнях та за
багатьма напрямами; використовується набагато ширший спектр
різноманітних засобів, механізмів та технологій не тільки нападу,
але й впливу на громадянина, громадянське суспільство та
державу.
Показово, що конфлікти низької інтенсивності як елементи
гібридної війни, на прикладі України, не відбуваються без участі
спецслужб іншої держави. Сама їх спецоперації почасти
призводять до провокування конфліктів, які не припиняються і
перетворюються в громадянські війни. При цьому, як на прикладі з
Російською Федереацією, держава-спонсор, яка фактично присутня та спричиняє відповідні процеси через своїх агентів та
різноманітні засоби, не тільки заперечує свою участь, але й
виступає у ролі «агресивного миротворця».
Конспіративність та прихованість дозволяє не тільки впливати
на конкретні території (невизнані анклави на Донбасі), але й
анексувати частину території сусідньої держави, як це відбулося,
наприклад, з Кримом. Шляхом залучення широкого спектра
фахівців за допомогою не тільки фінансів, але й вербування
відбувається формування в окремих державах бандформувань
(найманців), які в певний момент можуть стати основою ополчення, яке спрямоване проти держави, громадянами якої вони є.
Крім цього, як прикриття застосовують різноманітні засоби та
механізми. Цікаво, що рекрутинг та інша різноманітна діяльність
може відбуватися під прикриттям установ, які мають дипломатичний статус. Тоді як рекрути, що згодилися виступати проти
своєї ж держави, забезпечуються, хоч і не на довгий час, значними
ресурсами (новітня зброя, фінанси тощо). При цьому найпростішим видом переформатування згаданих місцевих угруповань
(потенційних колаборантів) є знищення керівників, а решту
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використовувати в інших операція. Таким чинрм, зберігається
лояльність та не допускається смута і розбрат. Події на Донбасі на
практиці показали, що польових командирів, які перестали
підпорядковуватися своїм російським кураторам, ліквідовували, а
їх місце займали інші.
Політичні ризики та конфліктогенні чинники
сучасного розвитку України
З огляду на те, що процес державотворення не закінчено,
перед Україною, як і раніш, стоїть низка завдань, котрі не зазнали
суттєвої корекції навіть в умовах неоголошеної війни в межах
окремих територій Донецької та Луганської областей.
Серед ключових пріоритетів розвитку Української держави як
поліетнічної є формування української політичної нації, досягнення міжнаціональної злагоди, політичної й соціальної стабільності,
гарантування прав людини, національних меншин. І справа не
тільки у тому, що на території України проживають представники
понад 100 націй та народностей.
Досить суттєві складнощі в України спостерігаються на рівні
міжнаціональної політики. Попри те, що, порівняно з іншими
державами колишнього СРСР, Україні вдалося запобігти етнополітичним конфліктам, зберігши хоч і умовну національну злагоду
та стабільність, больові точки в межах Української держави
збереглися. Також непростою залишається ситуація не тільки на
Сході, але й Заході України [54].
Варто виокремити низку конфліктогенних ризиків, котрі в
перспективі можуть перерости у конфлікти, здатні сприяти і
потенційній втраті окремих українських територій.
В Україні майже десять років ведеться, почасти прихована,
видача паспортів інших держав. Свого часу такі процеси відбувалися не тільки в Криму, але й у прилеглих до Росії прикордонних областях Україні. Саме частина громадян України з
подвійним громадянством (подвійними паспортами), як можна
припустити, стали основою того сепаратистського руху, внаслідок
якого за участі Москви було анексовано Крим та утворилися
сумнозвісні «ЛНР» та «ДНР» – не визнані світовим
співтовариством.
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Складною та ризикованою слід вважати ситуацію, пов’язану з
отриманням так званих карт поляка, чеха, румуна та угорця. В
цьому випадку відбувається гуртування населення за етнічним
принципом, а також спроба покращити не тільки демографічну
ситуацію в цих державах, але й отримати потенційних трудових
мігрантів, котрі спроможні замістити втрати від такого виду
міграції у інші держави ЄС.
Ведеться активна видача паспортів за спрощеною процедурою
Польщею, Румунією та Угорщиною. У випадку з останньою, це
набуває досить загрозливих масштабів з огляду на те, що в
прикордонних територіях України проживає значна кількість
етнічних угорців. А за неофіційною інформацією Угорщина вже
видала щонайменше 200 тис. паспортів.
Такі дії можуть сприяти тому, що в певний момент українські
громадяни, котрі мають подвійне громадянство, можуть стати
фундаментом для подальшого оголошення не тільки автономії, але
й незалежності чи приєднання до Угорщини. Гіпотетично таку
ситуацію можна уявити й щодо Польщі та Румунії.
Як складнощі, пов’язані з такими процесами, можна
виокремити той факт, що попри існування формальної заборони
щодо подвійного громадянства відсутня процедура позбавлення
громадянства внаслідок виявлення відповідного факту або ж
належного покарання за такі дії за аналогією з Чехією або
Словаччиною, в яких є така процедура.
Ризики чергових революційних подій в Україні
У тому разі, якщо в Україні виникне подібна, хоча скоріш не
тотожна ситуація до тієї, яка була напередодні Помаранчевої
революції та Революції Гідності, то потрясіння можуть сприяти
появі не тільки соціального конфлікту, але збройним
протистоянням на різних рівнях.
Небезпека пов’язана не лише з надмірною політизацією
суспільства, але з веденням бойових дій у межах України та
наявністю значної кількості вогнепальної зброї на руках у
населення. Дається взнаки той факт, що за роки війни на Сході
з’явилася значна кількість учасників АТО, котрі внаслідок різних
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причин можуть вдатися до силового протистояння та активних
антивладних протестів за умови несправедливості та нехтування
не тільки їхніх прав.
До додаткових чинників можна віднести й існування
реакційних націоналістичних сил, які можуть бути використані
зовнішніми акторами в ролі екстремістської сили, спроможної
змінити політичний устрій України. Радикально налаштовані та не
лише фінансово вмотивовані, вони можуть створити суттєві
складнощі для української влади, порушивши не тільки
стабільність, але спровокувавши не просто конфліктну ситуацію, а
суспільно-політичний
конфлікт,
внаслідок
якого
може
постраждати велика кількість громадян України.
Акції громадянської непокори в умовах війни є особливо
небезпечними, а напередодні виборчих циклів – тим більше. Крім
того, з огляду на дисциплінованість та вмотивованість, такі сили
не просто спроможні зайти до парламенту, але суттєвим чином
змінити внутрішньополітичну ситуацію або навіть, прийшовши до
влади, перетворити ризики у реальні загрози.
До цього слід додати відсутність взаємопов’язаності у системі
єдності влади та народу: з одного боку, неврахування владою
проблем і першочергових вимог населення, а з іншого – нерозуміння суспільством владних цілей та заходів. Зрештою, постає
ситуація недостатнього опрацювання державно-політичних і
державно-управлінських рішень та неадекватність їхнього впровадження, що може призвести на тлі дисбалансу у рівні розвитку
та фінансових спроможностей регіонів до досить непередбачуваних наслідків.
Поглиблення суспільної поляризації може сприяти посиленню
не тільки так звані «політичної бідності» (економічна залежність
від держави, патерналізм, незалученість до соціальних мереж,
відчуження від політичного життя), а й породженню соціальної
апатії, специфічним та реакційним формам протесту [55].
Показово, що, за свідченням багатьох дослідників «перехідних періодів» та станів «політичної турбулентності», соціально
загрозливі та небезпечні явища виникають в умовах, коли
порушуються принципи справедливості, соціального розподілу
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або соціального контракту. Прямо чи опосередковано – вони
сприяють соціокультурним розколам суспільства та ведуть до
класового протистояння [56]. Це відбувається внаслідок того, що
порушуються соціальні зв’язки між різними політичними групами
та з’являється так звана «криза ідентичностей», ідентифікацій та
орієнтацій, незалежно від вікових та соціальних особливостей.
Йдеться про досить розмиті ціннісні та неокреслені
перспективи, соціальна аномія та наростання градусу соціальної
напруги і конфліктності, нечіткі та почасти згубні для держави
зовнішньополітичні орієнтації. Громадянин усвідомлює себе не
представником нації чи політичної нації, а проявляє ознаки так
званої «регіональної ідентичності» або всезагальної (космополітичної) ідентичності. За таких умов посилюється політизація
регіональних, етнічних, міжконфесійних відносин. Можна говорити в
цьому зв’язку про тяжіння до ерзац-культури (як псевдокультури, що
є еклектичним поєднанням реального та віртуального), тобто
загальне падіння моралі тощо.
Ризикогенним чинником можна вважати й процес децентралізації, котрий може призвести не тільки до фактичної федералізації України, але й в перспективі до формування «держав у
державі». Йдеться про те, що владу в межах окремих територій
можуть захопити групи осіб, здатних стати практично беззастережними власниками відповідних територій. Це може породити
чергові конфлікти та небезпеки не тільки для окремих регіонів, але
й Української держави в цілому.
Для України досить актуальним можна вважати ризик
демографічної та міграційної криз, адже наша держава поступово
перетворюється не тільки в донора, але й реципієнта трудових
мігрантів. Причому високоосвічені спеціалісти рухаються на Захід,
тоді як їхнє місце займатимуть слабоосвічені мігранти. Така
тенденція є досить загрозливою з огляду на те, що мігранти – це в
основному молодь, а це, в свою чергу, впливає на відтворюваність
населення, спричиняючи появі від’ємних показників між
народжуваністю та смертністю.
До ризиків чи загроз варто віднести ймовірність відновлення
чи модифікації в Україні авторитаризму або певних гібридних
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його форм, що, в підсумку, може негативно вплинути на ступінь
консолідації та стабільності суспільства, а отже, до кризових явищ
та небезпек.
Економічні, соціальні та соціально-політичні складнощі
можуть спровокувати в межах України цивілізаційні кризи, ще
більше зубожіння та розшарування населення, посилення ймовірності міжконфесійних, міжетнічних і міжкультурних конфліктів
тощо.
Небезпечність революційної ситуації пов’язана й з тим, що
негативні процеси можуть ще більш посилити зовнішній вплив та
«зовнішнє управління» з боку як потужних наднаціональних,
транснаціональних корпорацій, так і окремих держав. Це особливо
небезпечно з огляду на те, що в Україні відсутній достатній рівень
економічного розвитку, а фінансово-економічний диктат може
мати негативні наслідки ще й за умов офіційного дозволу на
продажу українських земель іноземцям.
Відповідна обставина може бути використана різноманітними
терористичними угрупованнями з різною метою. Україну можуть
розглядати як місце для дислокації терористичних організацій чи
активного вербування рекрутів, територію, за контроль над якою
вони можуть вступити у боротьбу з центральною владою. Попри
свою гіпотетичність така ситуація може статися, тим більше, на
фоні існування багатьох негативних чинників.
Крім того, саме екстремісти та терористи можуть спровокувати протистояння на релігійному ґрунті, яке може тільки
підсилитися за умови залучення до цього процесу зовнішніх
гравців.
Показово, що «експорт хаосу та нестабільності» досить часто
відбувається не несподівано. Угруповування, котрі можна назвати
терористичними, зазвичай з’являються там, де слабкою є не тільки
правоохоронна система, але й держава в цілому. До того ж,
додатковим чинником може бути релігійна і міжнаціональна
напруженість. Окремо або паралельно з терористами на цих
територіях появляються досить прибуткові види незаконного
бізнесу: торгівля людьми, органами – незаконна трансплантація та
донорство, – зброєю, наркотиками тощо.
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Можна погодитись із твердженнями багатьох дослідників, що
складно протидіяти, так би мовити, «новим терористичним
вогнищам». Це пов’язано з тим, що їх виникнення є практично
непередбачуваним, а наслідки досить суттєвими з огляду на те, що
терористи та їх осередки використовують різноманітні засоби,
добре підготовлені, та мають достатньо високий рівень мобільності.
У тому разі, якщо певна політична сила чи регіональна еліта
буде вдаватися до розв’язання конфлікту, Україна може опинитися
в ситуації утворення аномальних структур на політичній карті за
прикладом невизнаних «ЛНР» та «ДНР».
У цьому сенсі варто наголосити на існуванні так званих
«політичних спонсорів» конфлікту, які, як видається, присутні в
межах політичного ландшафту України. Йдеться про те, що така
ситуація є характерною вже протягом значного проміжку часу,
адже спостерігається цілеспрямована підтримка конфліктної напруги в політичному та соціальному середовищах. Аргументи
пов’язані з тим, що такі політичні сили влаштовує конфліктний
сценарій поступу українського політичного процесу, адже він
сприяє їхньому приходу до влади. Саме тому й створюються
умови для політичної кризи та конфлікту, що призводить не тільки
до ситуативної поляризації та радикалізації суспільства, але й
ускладнення та пришвидшення прийняття політичних рішень не
тільки політиками, але й виборцями.
Потрібно не тільки ідентифікувати наявних, але й
потенційних «спонсорів політичного конфлікту», що дозволить
запобігти їхнім крокам, спрямованим на недопущення примирення
його суб’єктів.
Необхідно, щоб ЗМІ, яких досить часто використовують як
засоби продукування та розгортання конфліктів, усвідомлювали
свою відповідальність та ймовірні наслідки своїх дій. Адже
різноманітні політичні сили, не тільки в Україні, зробили їх
засобами своїх маніпулятивних стратегій, модеруючи та
формуючи місце конфліктних взаємодій.
Замість цього політичні сили, котрі дбають не тільки про свої
інтереси, мають відмовитися від конфліктогенної риторики, сфор-
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мувавши свого роду антиконфліктогенну угоду. Це не тільки
унеможливить розв’язання конфліктів, але й сприятиме превентивним діям, адже зацікавленість у побудові сильної та ефективної
держави хоч і припускає гіпотетичне існування конфліктних
ситуацій, однак потребує протидії їх переходу в активну фазу,
оскільки, як уже зазначалося вище, прихований конфлікт не має
перерости у відкритий, з переходом до точки неповернення.
Не можна допустити використання конфлікту як інструменту
досягнення певними політичними силами та акторами неприйнятної для українського суспільства та України мети. При цьому
потрібно протидіяти й можливому тіньовому управлінню з боку не
тільки влади, але й зовнішніх сил.
Не можна дозволити, щоб Україна перетворилася на полігон,
де б не тільки розв’язувалися певні кризи, але й відпрацьовувалися
й вдосконалювалися їхні механізми.
Рівень поступок та компромісів в умовах криз та конфліктів є
не співмірним. Це пов’язано з тим, що кризові явища, які можуть
гіпотетично виникати, частіш за все вирішуються, тоді як у разі
розгортання конфлікту він може опинитися у точці неповернення,
що вплине на його перебіг та викличе досить не передбачувані та
загрозливі наслідки. Варто згадати, що конфлікти в межах Південного Кавказу не виникли спонтанно та випадково, цьому
передували різноманітні процеси, які, у підсумку, переросли у
відкриті конфлікти.
Політики, які тією чи іншою мірою з об’єктивних чи
суб’єктивних причин сприяли формуванню в Україні потенційно
конфліктних форм взаємодії між суб’єктами політики, мають
долучатися до пошуку компромісів, консенсусу та співпраці задля
блага України. І тепер існує нагальна потреба в тому, щоб ризики
та конфліктогенні чинники не протидіяли та не заважали нормальному розвитку України, адже попри позитивні чинники конфлікти
в більшості випадків незалежно від простору розгортання та
часових меж становлять небезпеку для будь-якої держави.
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Розділ VII. Подолання тоталітаризму і колоніалізму:
трансформації культури та ідеології сучасної України
«Подолання» тоталітаризму – це завдання, яке теоретично і
практично стоїть перед усіма народами з досвідом тоталітарного
минулого. Утім, Україна має певну специфіку. Незалежна Українська держава постала на руїнах Російської імперії на десятиліття
пролонгованої у формі тоталітарного СССР. Згодом Совєтський
Союз перетворився на своєрідну колоніальну імперію, в якій
Україна посідала місце периферійної колонії. Розпад імперій
зазвичай супроводжується доволі болісними і драматичними
процесами, і СССР не став тут винятком. Хоча спочатку розвал
«Союза Непорушного» проходив безкровно, Росія «зосередилась»
і згодом вдалася до спроби реваншу – відродження імперії.
Жертвами «старшого брата», крім Молдови і Грузії, які внаслідок
російської агресії втратили частину своєї території, стала й
Україна. Вагому роль у цих подіях і, зокрема, російськоукраїнській війні відіграє фактор ідентичності, а отже, історичної
пам’яті, які намагаються використовувати обидві сторони: Україна
з метою зміцнення власної держави, Росія – з метою деморалізації
і послаблення супротивника. Ситуація ускладнюється тим, що
внаслідок розвалу СССР, як це зазвичай буває з імперіями, на
території незалежних держав утворилися певні гібридні
ідентичності як про- так і антиімперські, як про- так і
антисовєтські тощо. Отже, проблема подолання тоталітаризму
доповнюється ще й потребою деколонізації. Причому ця остання
являє собою більш масштабну і головоломну проблему, бо в неї,
як у ту російську матрьошку, вкладається чимало інших, зокрема й
декомунізація. І хоча у сучасних політичних науках через низку
причин посткомуністичні і постколоніальні студії важко теоретично та методологічно корелюються [1], в українському випадку
їх варто сполучити. І саме на такому підході має ґрунтуватися
модерна українська гуманітарна політика.
Серед питань, які автор розглядатиме у цій розвідці:
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- «Подолання тоталітарного минулого»: світовий досвід.
- Чи був СССР колоніальною імперією, а Україна колонією.
- Мова як подолання: «совєтський» чи «радянський».
- Історія: «опрацювання» комуністичного та колоніального
минулого.
- «Велика вітчизняна війна» як російський імперський міф.
- Пам'ять про Голокост як подолання тоталітарної спадщини
і європейський вибір України.
1. «Подолання тоталітарного минулого»: світовий досвід
Хоча в різних країнах процес подолання тоталітарного
минулого проходить неоднаково, в ньому все ж можна виділити
деякі загальні риси:
- Після скасування колишнього режиму, особливо якщо
йшлося про диктатуру, яка підкріплювалася ідеологічно, в
суспільстві поширювалося уявлення про те, що попередній
державний устрій було засновано, в принципі, на правильних
ідеях, які погано реалізовувалися. Такий стан справ склався,
наприклад, у Німеччині після 1945 року і в посткомуністичних
країнах Східної Європи після 1989 року. В Україні, згідно з різними
соціологічними опитуванями, майже третина населення жалкує
про розпад СССР. Так, у 2017 р. поряд з визнанням українського
громадянства 27% мешканців України продовжували вважати себе
громадянами колишнього СССР. Найчастіше таких серед жителів
Півдня (48%) і Сходу (41%). В інших регіонах – від 17% до 21% [2].
- У посттоталітарних країнах зазвичай звучали вимоги
завершити громадську дискусію про історичну пам'ять, підвести
риску під минулим, оголосити мораторій на його інтерпретації. У
Польщі, наприклад, такий курс асоціювався з так званою «жирною
підсумкової рискою», на підведенні якої наполягав перший
демократичний уряд Тадеуша Мазовецького. Як аргумент подібної
політичної лінії, посилалися зазвичай на необхідність зберегти
громадянський мир і цілісність національної свідомості, а також на
пріоритет побудови світлого майбутнього стосовно подолання
темного минулого.
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- Найчастіше вимоги серйозного перегляду минулого лунали з
боку груп, що перебували в опозиції ще до відходу старого
режиму і надалі домагалися послідовної відмови від старих
інститутів і традицій після краху диктатури. Серед головних
пунктів подібних вимог – реабілітація жертв, відкриття історичної
правди, поіменне виявлення і покарання відповідальних. Усе
перераховане, як передбачалося, мало набути втілення в якомусь
державному акті. (Всі ці питання відбилися через 25 років після
проголошення незалежності у т. зв. декомунізаційних законах, про
які мова піде нижче.)
На думку Галини Михальової, одним з наслідків краху
ідеологізованих систем є відхід громадян у приватне життя, який
супроводжується небажанням брати участь у політиці, що не
сприяє процесам, спрямованим на подолання минулого. Тим
часом, допоки ще живі жертви і кати, в соціальному дискурсі
присутня їхня взаємна неприязнь, і це сприяє витісненню цієї
проблематики на периферію суспільної свідомості [3].
Крім спільних рис, політика пам’яті чи історична політика
щодо тоталітарного минулого в різних країнах має також свої
розбіжності. До числа типових реакцій, що характеризують
державне ставлення до тоталітарного минулого, можна назвати:
- Ігнорування і замовчування: Іспанія після диктатури Франко
і Росія після 1991 року.
- Проведення політичних чисток з широким застосуванням
насильства щодо колаборантів: Франція та Югославія після Другої
світової війни.
- Подолання минулого з використанням правових методів,
включаючи політичні чистки: денацифікація Німеччини та Австрії
після Другої світової війни, люстрація в Чехії після 1989 року.
- Амністування і помилуванням осіб, відповідальних за
злочини колишнього режиму: Німеччина в 1950-ті роки.
- Забезпечення компромісу між судовими переслідуваннями і
політичними санкціями: Південна Африка після краху режиму
апартеїду.
- Компенсації жертвам репресій, у тому числі тим, які живуть
в інших країнах: Німеччина і Австрія після 1945 року.
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Різні заходи можуть поєднуватися один з одним або
змінювати один одного у різні історичні періоди. Так, в Іспанії
після смерті Франко спочатку було прийнято консолідоване
рішення всіх політичних сил на користь «забуття і прощення».
Неформальний pacto de olvido (ісп. пакт забуття) мав на меті
уникнути повторних масових кровопролить. Але за чверть віку
стало ясно, що це не допомогло залікувати ран громадянської
війни і диктатури. Тому сьогодні в іспанському суспільстві зримо
наростає потреба сформулювати відповіді на болісні питання
минулого.
В Україні з ідеями «заморожування пам’яті» активно виступав
історик Ярослав Грицак. Але подібна думка не знайшла підтримки
у суспільстві. Занадто різним виявився історичний досвід цих двох
країн. В Іспанії була громадянська війна і конфлікт поляризувався
між правими і лівими громадянами однієї держави. Натомість у
постколоніальній Україні конфлікт пролягав між прихильниками
Червоної імперії і незалежності. А українське суспільство після
десятиріч замовчування прагнуло до відкриття правди про сталінські злочини (Голодомор, масові репресії, депортація кримських
татар, Голокост, тощо) і тому ідея пакту забуття не знайшла
підтримки.
У Латинській Америці (Аргентині та Чилі) на самому початку
демократичного шляху були створені комісії, покликані вивчити і
оцінити масштаби політичного насильства і порушення прав
людини. Магістральним для них був обраний шлях пам'яті і
викриття. В інших країнах при роботі подібних комісій у разі
дотримання важливої умови, згідно з якою винні в злочинах
відкрито зізнавалися в своїй діяльності, покарання не наставало.
Якщо колишні кати йшли на це, то у них з'являвся шанс уникнути
судового переслідування, і навпаки: якщо вони приховували свої
діяння, таке переслідування могло розпочатися. В останньому
випадку зв'язки пам'ять-покарання і забуття-амністія замінюються
зв'язкою, що сполучає пам'ять з прощенням. Викриття злочинців
при цьому не веде до покарання; тим самим заохочується публічне
каяття. Такий вибір заснований на переконанні в тому, що для
суспільства переосмислення минулого набагато корисніше, ніж
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покарання злочинців. Найбільш відомим є досвід роботи
спеціальних комісій примирення, або «комісій правди», що були
створені в країнах Латинської Америки, а також у Південній
Африці і Марокко. Їхнім завданням було відновленням картини
порушень прав людини і дій державних репресивних органів у
періоди диктатури [4].
Специфіка України полягала у тому, що декомунізація
відбувалася тут дуже повільно. Це пояснювалося насамперед тим,
що після проголошення незалежності влада у країні тривалий час
належала посткомуністичним елітам. Першим Президентом
Україні став колишній ідеолог КПУ Л. Кравчук, а потім червоний
директор Л. Кучма. Обидва були типовими продуктами совєтської
епохи і не поспішали звільняти країну від її спадщини. Відтак,
протягом перебування у влади двох цих президентів (1991–2005
років), питання про люстрацію так і не постало, а потім воно вже
втратило актуальність. Питання про подолання комуністичного
минулого також не поставало тоді на порядку денному, не кажучи
вже про щось на кшталт створених у ряді країн Східної Європи
Інстутутів національної пам’яті. Навіть документи колишнього
КДБ, які було вирішено передати до державних архівів, потрапили
туди лише частково, а найважливіші залишилися на тривалий час у
віданні тогочасних силових структур.
Досвід переосмислення минулого став у переважній більшості
посттоталітарних країн необхідною складовою частиною зміцнення демократичних інститутів і демократичної культури.
Зразком для Європи, включаючи постсоціалістичні країни, наразі
служить німецька практика денацифікації і «подолання минулого».
Як відзначав Сергій Аверинцев у своєму виступі на Міжнародній конференції «Подолання минулого і нові орієнтири його
переосмислення. Досвід Росії і Німеччини на рубежі століть»
(15 травня 2001 р., Москва), сам по собі імператив «подолання»
свого минулого, тобто систематичної критики поведінки не тих чи
інших провідників нації, але цієї нації в цілому, і до того ж в її
власній свідомості, є цілком новим явищем, для якого немає
аналогій в усій людській історії. Коли Карл Ясперс виступив у
1946 році зі своєю знаменитою працею «Die Schuldfrage» (нім.
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«Питання про провину»), він дійсно формулював завдання, яке
досі ніколи не обговорювалося; мається на увазі, звичайно, не
спеціальний казус Німеччини, але сама логічна структура питання
про спектр різних ступенів колективної провини [5].
Німецький історик Гельмут Кеніг визначає «подолання минулого» як сукупність дій і знань, на підставі яких нові демократичні
держави ставляться до держав-попередників, сприймають структурну, персональну і ментальну спадщину тоталітарних держав,
опрацьовують власну історію [6].
У Німеччині подолання націонал-соціалістичного минулого
почалося з юридичних заходів: покарання винних, реабілітації
жертв нацизму, перегляду расових законів. Цей процес тривав не
одне десятиліття. За ним слідувало історичне дослідження
націонал-соціалізму, паралельно з яким ішла персональна та
ідеологічна денацифікація, що супроводжувалася критичною
оцінкою норм і цінностей нацистського періоду. Перераховані
кроки надихалися бажанням державної влади показати широкому
загалу людиноненависницький характер колишніх цінностей і
протиставити їм цінності демократичні. Весь комплекс «подолання минулого» був ініційований західними союзниками, які
прагнули правовим шляхом впоратися з колишньою несправедливістю, пом'якшити страждання жертв, звести до мінімуму
можливість повторення того, що сталося, а також зрозуміти
причини скоєних злочинів і документувати їх. Зазначимо, що ця
процедура не тільки до сих пір не завершилася, але стала
найважливішою частиною національної та культурної самоідентифікації сучасних німців.
Відома німецька дослідниця – культуролог Алейда Ассман
зазначає, що з досвіду ми знаємо, як держави не терплять, коли їм
диктують, що і як потрібно зберігати в пам'яті. Приписами тут
нічого не доб'єшся, можна лише показати приклад. «Німецька
модель» зводиться до того, щоб перевернути логіку формування
спогадів, яка полягала в самозвеличенні, і поставити на чільне
місце власну провину. У Німеччині на це знадобилося багато
років, устигло змінитися ціле покоління. Потрібно було роз'яснити
людям, що визнати загальнонаціональну провину – зовсім не
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означає, як побоюються багато хто, заплямувати образ нації.
Навпаки, у нації, у народу, у країни з'являється можливість
категорично відмежуватися від злочинів, які були скоєні в їх
історії, і голосно заявити про цінності громадянського суспільства.
Алейда Ассман визначає чотири основні стадії трансформації
історичної пам'яті, які пережила Німеччина. Першим був період,
який можна було б охарактеризувати як «загальне забуття».
Другий період – «пам'ятати, щоб ніколи не забути». Це
обов'язковий етап трансформації пам'яті, оскільки майбутнє має
вибудовуватися на зустрічі з минулим. Третій період – «пам'ятати,
щоб подолати». Це так званий трансформаційний потенціал
пам'яті, коли забування йде через запам'ятовування і прощення.
Нарешті, вибудовується так звана «діалогічна пам'ять». На цьому
етапі відбувається внутрішня реконструкція спільнот, що мають
спільну історію, а метою процесу є прагнення обговорити минуле і
розібратися в ньому. Визнання колишніх злочинів і травматичних
подій стало важливим фактором, який докорінно змінює
загальносвітовий ландшафт спогадів [7].
Зовсім іншим шляхом у подоланні свого тоталітарного
минулого прямує Росія. Відома американська дослідниця Енн
Епплбом в публічній лекції «Покаяння як інститут», яка була
прочитана у Москві, висловила подив стосовно того, що через
десятиліття після розпаду Совєтського Союзу Росія – країна, яка
успадкувала дипломатичну і зовнішню політику Совєтського
Союзу, його посольства, борг і місце в ООН – і далі поводить себе,
ніби не отримала в спадок історію СССР. У Росії не створено
національного музею історії репресій, немає також національного
місця поминання, тобто пам'ятника, який офіційно визнає
страждання жертв та їхніх родин [8].
Слід зазначити, що до певної міри таким напівофіційним
пам’ятником жертвам політичних репресій є т. зв. «Соловецкий
камень», який було встановлено в Москві на Луб’янці напроти
будівлі КГБ навесні 1990 р. Тоді за часів Горбачова в країні
широко обговорювалися репресії совєтської епохи. Але Епплбом
наголошує, що відсутність подібних пам'яток, створених наразі,
свідчить, звичайно, про відсутність обізнаності у громадськості
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про сталінські злочини. Дискусії щодо репресій потроху
припинилися, а російське суспільство так і не притягнуло до суду
жодного з винних у тортурах і масових убивствах, причому навіть
тих з них, чиї імена були відомі. Трапляється, наголошувала
американська дослідниця, що національне покаяння перетворюється в політичний рух. В якомусь сенсі американський Рух за
громадянські права в 60-х рр. ХХ ст. був спокутою за жахливі
страждання чорношкірих рабів в XIX ст. Натомість у Росії не
відбулося ані каяття, ані чогось більш суттєвого. Розпочата за
часів Б. Єльцина боротьба з наслідками сталінізму натрапила на
тихий опір у середині країни і помалу зійшла нанівець. Перехід від
совєтської імперії до нової незалежної Росії виявився вкрай
болісним процесом. Невдала спроба інтегруватися в світ західної
демократії та економічні негаразди, що спіткали при цьому країну,
не в останню чергу були спричинені особливостями національного
менталітету росіян. Продемократична еліта була вкрай нечисленною, натомість розвал СССР справив шокове враження на
російську імперську свідомість. На тлі економічного занепаду
виразно проявилася туга за втраченим статусом великої держави,
образа за уявне «приниження» Росії Заходом (поразка у холодній
війні), «колоніальну невдячність» союзних республік, пошук
внутрішніх і зовнішніх ворогів, антиамериканізм і антизахідництво та інші старі імперські комплекси. Звідси був один крок до
мрій про реванш і чергове «збирання» імперії.
Через те, що в Росії не відбулося ані «перезавантаження», ані
раціоналізації пам’яті про тоталітарне минуле, старі міфи
Совєтської держави усе ще залишаються символом минулої величі
і засобом патріотичної мобілізації та колективної солідарності зі
сучасною владою, як це й було за совєтських часів. Така
невідрефлексованість пам’яті таїть у собі небезпеку. Приміром, на
тлі зростання символічної ваги Перемоги у «Великій Вітчизняній
війні» (про цей міф ітиметься надалі окремо) відновлюється
авторитет її «творця» генералісимуса Сталіна. Після приходу
В. Путіна до влади збільшилися суспільні симпатії до цього
історичного персонажа. У 2019 р., як випливає з березневого
опитування «Левада-центру», роль Йосипа Сталіна в історії країни
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позитивно оцінюють рекордні 70% росіян (негативно лише 19 %).
Вперше більше половини опитаних (51%) ставляться до Сталіна з
захопленням, повагою або симпатією. Це максимальний показник
за останні 20 років. При цьому 46% росіян вважають, що злочини в
сталінську епоху були виправдані «великими цілями і результатами», 45% дотримуються протилежної думки. У грудні 2018 р.,
за даними «Левада-центру», кількість тих росіян, хто жалкує про
розпад Совєтського Союзу, досягла максимуму за останнє
десятиліття – 66% [9].
У посттоталітарних країнах узагальнені символи і репрезентації важливі з огляду на те, що можуть перешкодити забуванню
та сприяють передачі суб'єктивних переживань у колективну
пам'ять. Зносячи пам'ятники винним і будуючи меморіали їхнім
жертвам, держава і суспільство відкидають свою спадкоємність зі
злочинним минулим. Особливість російської політики пам’яті
полягає у тому, що в ній трагічні події совєтської історії не
знайшли адекватного символу репрезентації. Інтегруючи позитивну совєтську спадщину, Росія не хоче брати на себе
відповідальності за злочини комуністичної системи. У той час як
офіційна історична пам'ять і наратив не схильні давати об'єктивну
оцінку совєтському періоду, російське суспільство, в цілому,
також не схильне помістити у осередок своєї колективної пам'яті
сталінські злочини. Так зробили німці після Другої світової війни
щодо спадщини націонал-соціалізму. Тож Німеччина програла
війну, але веде перед у боротьбі за пам'ять. Натомість, небажання
російського суспільства визнати власну відповідальність за
злочини тоталітаризму неминуче призводить до його солідарності
із недемократичною владою. Головною заслугою Путіна у всі часи
його перебування при владі росіяни вважають, за даними
соціолога Олексія Левінсона, «повернення Росії статусу великої
держави» (51%). Вони позитивно реагують на активність лідера,
на жорсткість і швидкість відповідних дій: це дає їм відчуття
єднання проти ворога – Заходу. Отже, не випадковим є те, що
прихід до влади Путіна призвів до поступового повернення до
авторитаризму й імперіалізму.
Однією з небагатьох політичних сил у Росії, яка завжди
активно виступала за подолання тоталітаризму, лишалася
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донедавна Російська об'єднана демократична партія «Яблуко». Її
політичний комітет прийняв 28 лютого 2009 року заяву
«Подолання сталінізму і більшовизму як умова модернізації Росії в
XXI столітті», в підготовці якої брали участь відомі експерти і
правозахисники. Партія «Яблуко» розробила комплексну програму, в
якій була сформульована політична оцінка ключових питань
історії Росії в ХХ столітті, обґрунтовувалася необхідність подолання сталінізму і більшовизму як головної передумови модернізації Росії, а також уперше було прийняте політичне рішення, в
якому було вміщено оцінку сталінської системи і Жовтневого
перевороту 1917 року. Зазначимо, що це був ледь не єдиний на
постсовєтському просторі документ, в якому було ретельно
розписано програму подолання наслідків тоталітаризму [10].
Під час обговорення проекту виникла полеміка стосовно
питання щодо наступності і спадкоємності сталінізму. Один з
ідеологів партії Михайло Амосов виступив із критикою пункту 2
про правонаступництво, в якому йшлося про те, що сучасна
Російська держава, як і інші незалежні держави, не несе відповідальності за злочинні дії більшовицького режиму. «Знаєте, –
відзначив він, – мені здається, що правильніше було б написати,
що саме вона (Росія) несе [відповідальність – В. Г.] разом з іншими
незалежними державами. Можливо, ми просто не можемо сьогодні
це зробити» [10, с.43].
Натомість лідер партії «Яблуко» Григорій Явлінський
спробував розподілити відповідальності серед республік Союзу, бо
вони всі, як він висловився, «брали участь у становленні
комуністичної та більшовицької ідеології». Явлінський також
заперечив будь-яку провину у цьому російського народу. «Суть у
тому, – наголосив політик, – що у нас інша відповідальність, ніж,
наприклад, у Німеччині. Там режим Гітлера був майже формально
обраний народом, а у нас були переворот, кривава громадянська
війна, терор; була проведена індустріалізація за рахунок
голодомору. Навіть після війни народ-переможець піддали
репресіям, щоб забезпечити злочинній групі всю повноту влади.
Але першого ж разу, коли людям у 1991 році дали можливість
вільно зробити вибір, вони цій групі в довірі відмовили» [10, с. 54].
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Отож, поза рамками знакового документа однієї з найбільш
ліберальних партій у Росії залишилося питання про відповідальність російського народу і Російської держави у злочинах
тоталітаризму. І, можливо, саме в цьому полягає суттєва різниця
історичної пам'яті в Росії та Німеччині.
Як заявила на вищезгаданій зустрічі в Москві Енн Епплбом,
на її думку, Совєтський Союз не був здоровим суспільством.
«Мені також здається, – відзначила вона, – що повторювати навіть
елементи цього суспільства – це теж не здоров'я, це не буде добре
для більшості людей. Треба вжити превентивних заходів у
суспільстві, щоб цього не сталося. Треба це розуміти і говорити
про це. Як я вже сказала, немає жодної країни в світі, де немає
тоталітарної тенденції, де не було б елементів репресій, і кожній
країні треба про це пам'ятати і боротися з цим. Якщо цього не
робиться, є можливість повторення. Наприклад, у Німеччині, я
думаю, ви зі мною погодитеся, що якби вони забули про Голокост,
це було б погано для суспільства або для Європи. Якщо Росія і
весь постсовєтський світ вирішить ігнорувати свою власну
історію, тоді у мешканців цієї частини світу не буде глибокого
розуміння людської природи... Чим краще ми розуміємо, яким
чином різні країни перетворюють своїх сусідів і співгромадян з
людей у тварюк, тим більше ми дізнаємося, які конкретні
обставини призвели до масових тортур і вбивств, тим краще ми
осягаємо темний бік нашої власної людської натури. Тоталітарна
філософія завжди привертала та й зараз залишається привабливою
для багатьох мільйонів людей. Нам потрібно зрозуміти, чому це
так. І кожна повість, кожні мемуари, кожен документ історії
ГУЛАГу є складовим елементом рішення цієї головоломки, бо в
них міститься частинка відповіді. Без цього розуміння ми просто
можемо в один прекрасний день прокинутися і зрозуміти, що не
знаємо, хто ми є» [8].
Розмірковуючи над цією ж проблемою, Еміль Паін зазначив,
що досвід практично всіх країн, які пережили тоталітаризм,
показує, що відмова від критичного осмислення минулого,
визнання історичної провини та історичних помилок закриває
шлях у майбутнє, знову і знову штовхає і владу, і суспільство до
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дій під гаслом «мета виправдовує засоби». Наслідком стають так
звані «модернізаційні зриви» і повернення до автократії [11].
На жаль, у Росії усі ці заклики не були почуті і усвідомлені.
Наразі ми спостерігаємо посилення авторитаризму та імперіалізму
у путінській державі і в самому російському суспільстві.
Воскресіння в сучасній російській політиці старої концепції
«ворожого оточення», що була ідеологічною базою та пропагандистським забезпеченням сталінізму, підозрілість і ворожість до
всього закордонного, істеричний пошук «ворогів» за кордоном і
«п'ятої колони» всередині країни та інші ідеологічні шаблони
відроджуються знов у новому історичному контексті.
2. Чи був СССР колоніальною імперією, а Україна
колонією
Питання імперіалізму і колоніалізму у випадку СССР
належать до складних проблем, які наразі активно дискутуються.
Слід зазначити, що вже саме визначення термінів «імперія» та
«колонія», а також їхня типологізація становить важливе завдання
колоніальних та імперських студій. Вважається, що особливості
політичної побудови імперій полягають у тому, що в них
центральні регіони експансіоністськи домінують над національними периферіями і мають можливість контролювати й визискувати економічні ресурси останніх. Натомість, під колоніалізмом
розуміється сукупність заходів, завдяки яким колонізатор
перебирає і реалізовує владу над колонізованим, примушуючи
його діяти в інтересах колонізатора; економісти вбачають його
основну рису в підкоренні економіки колонізованої території
потребам колонізатора, його вигоді на світовому ринку. Отже,
розгляд історії України під кутом зору імперських і колоніальних
студій зазвичай починається з аналізу особливостей економічних
стосунків між російською метрополією і українською периферією.
Саме так у 1914 р. на це питання поглянув Володимир Ленін. У
своїй промові в Швейцарії він наголосив на факторі економічного
колоніалізму України з боку Росії. «Вождь світового пролетаріату»
зазначив, що Україна стала для Росії тим самим, чим для Англії
була Ірландія, яка «висмоктує все», а натомість «нічого не
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дає» [12, с.238–239]. Ленінові також належить першість у
застосуванні щодо України терміна «внутрішня колонія». Однак
після приходу більшовиків до влади швейцарську промову вождя
було покладено у довгу шухляду і про неї ніколи в Совєтському
Союзі не згадували.
Питання про колоніальний статус України порушили знов
українські марксисти, які після Жовтневого перевороту заговорили
про загрозу російського імперіалізму, наголошуючи, що без
економічної незалежності совєтських республік не може бути й
мови про їхню політичну незалежність. Про це, зокрема, йшлося у
роботі Василя Шахрая та Сергія Мазлаха «До хвилі» (1919).
Далі, у 1920-х рр. українські комуністи – історик
М. Яворський та економісти М. Слабченко та М. Волобуєв
задавалися питанням, чи була Україна колонією (європейського
типу або внутрішньою колонією) царської держави. М. Волобуєв у
1928 р. у своїй статті зазначив, що промислово розвинену Україну
позбавляють не стільки ресурсів (як це було у колоніях
«азійського» типу), скільки її ж капіталу і потенційних прибутків.
Головним винуватцем тут, на його думку, виступала центральна
влада, яка через імперську політику ціноутворення перекачувала
капітал з України, створюючи ситуацію, коли вартість готових
російських товарів була надзвичайно високою, в той час як ціни на
українську сировину залишалися низькими – тож капітал
накопичувався саме на російській Півночі, а не українському
Півдні. На підставі цього він запропонував для України термін
«колонії європейського типу», аби врахувати відмінність від
заморської моделі колоніалізму [12, с.239].
Хоч цей термін сам по собі, на думку Стефана Величенка, є
непридатним, адже не покриває випадок Кореї та Алжиру, сама
ідея була правильною, і її варто розвинути. Потрібні загальні
критерії та відповідна термінологія, аби охопити всі види
залежності, а не тільки ті, що існували в заморських колоніях
європейських країн. Отже, немає підстав відмовляти підкореним
країнам, як-от Кореї, Ірландії чи Україні, у визначенні «колоніальні», адже наукова дефініція терміна, яка включає усі (а не
лише наявні в заморських володіннях європейських імперій) типи
залежності/панування, фактично пасує і до них [13].
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Щодо СССР, то, прагнучи позбутися непопулярного іміджу
імперії, більшовики, врешті-решт, самі ж таку побудували, хоча й
у дуже своєрідний спосіб. Це була специфічна «імперія позитивної
дії», як назвав її американський історик Террі Мартін. У такій
інтерпретації самих більшовиків радше можна було назвати
«інтернаціональними націоналістами», або навіть «націоналістами
позитивної дії» [14, p.15]. Серед усіх політичних проектів,
здійснюваних більшовиками в післяреволюційний період, одним із
найбільш утопічних і контроверсійних стала їх національна
політика. Від самого початку вона була сповнена численних
суперечностей. Її витвір – Совєтський Союз – не був уповні ані
федерацією, ані національною державою. Знищивши за допомогою Червоної армії (російської у своїй переважній більшості)
національні уряди, що постали на «окраїнах» колишньої Російської імперії, більшовики фактично продовжили їхню практику у
сфері національно-державного будівництва. Попри проголошення
принципів інтернаціоналізму та рішучого заперечення моделі
національної держави СССР було утворено на основі об’єднання
низки національних республік. Шляхом надання колись пригнобленим народам певних прав і пільг у царині мови, культури,
освіти, підготовки національних кадрів тощо більшовицька влада
намагалася загасити прояви зрослого за часів революції та
громадянської війни націоналізму й таким чином зміцнити
внутрішню цілісність країни. Отже, на відміну від колишньої
імперської Росії, совєтські народи отримали нехай і неповноцінну,
проте свою національну державність, а сама «країна Совєтів» на
перших порах розбудовувалася не за принципом російської
національної держави. Водночас совєтські політики намагалися
сполучити націоналістичні вимоги щодо території, культури, мови
та еліт зі соціалістичною потребою економічної й політичної
унітарності держави. При цьому пріоритет надавався не так
завданням національного розвитку народів, як ідеологічним
постулатам, адже марксизм розглядав національну свідомість як
«невідворотну історичну фазу», яку всі народи мають пройти на
шляху до інтернаціоналізму. Відповідно до розробленої
більшовиками нової національної стратегії вони вживали заходи,
спрямовані на максимальний розвиток національної культури з
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тим, щоби вона вичерпала себе і щоб потім було створено базу для
організації «міжнародної соціалістичної культури» [15, с.355–356].
Після остаточної перемоги «сталінської революції згори»
дискусія навколо колоніального статусу України, звісно, припинилася. Водночас червона Москва зробила чимало, аби шляхом
пропаганди довести неросійським народам, що вона піклується
про розвиток їхньої національної культури і державності. «Совєтським» українцям навіть відвели почесне місце рівноправних
творців Совєтського Союзу – міф про те, що нібито вони разом з
російськими братами заснували цю державу у 1922 р. Поряд з цим
Союз непорушний перетворився на активного голобельщика
імперіалізму та колоніалізму, цих «притаманних капіталізму
явищ», які, звісно, ніколи не пов’язувались з СССР.
На Заході дослідження проблем совєтського колоніалізму та
імпералізму тривалий час були не в моді, тож ними опікувалися
хіба що неросійські емігранти із СССР, яких вважали «занадто
політизованими». Приміром, чеченець А. Авторханов написав
книгу про совєтську національну політику – «Імперія Кремля.
Совєтський тип колоніалізму», яка й досі не втратила актуальності, але лишилася непоміченою на Заході. «В ім’я “дружби
народів”, – зазначав він, – а по суті, з метою повного поглинення
новою сталінською імперією всіх неросіян відбувалася перманентна фальсифікація історії, основна ідея котрої зводилася до
того, щоби видати совєтський тип колоніалізму за ідеальне
вирішення національного питання, а совєтську великодержавну
політику русифікації – за політику інтернаціоналізму» [16, с.355–
356].
До певної міри західні вчені й самі потрапили під вплив
совєтських міфів і чимало з них не вбачали у Совєтському Союзі
імперію. Так, Олександр Мотиль у своїй теоретичній розвідці
«Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження» зізнається, що
як і багато інших науковців, раніше не розглядав СССР як
імперію, а як багатонаціональну державу. І саме її розпад став для
нього загадкою, що відродила зацікавлення в імперіях [17, с.18].
Але й після розпаду «Імперії зла» західна історіографія, що
внаслідок різних причин сповідувала російськоцентричні підходи,
до питання про СССР як колоніальну імперію та Україну як її
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колонію ставилася неоднозначно. А втім, інтерес до імперських
студій прокинувся на початку 2000-х, і важливе місце в них почав
посідати культурний колоніалізм, під яким розумівся комплекс
заходів культурних установ та ідеологій у будь-яких видах
популярної чи високої культури, спрямований на підтримку
політичної та економічної влади. Приміром, за Енн Макклінток
«колонізація передбачає пряме територіальне привласнення іншої
геополітичної одиниці у поєднанні з прямою експлуатацією його
ресурсів, праці та систематичного втручання у здатність
оригінальної культури (сама імперія не обов'язково є однорідний
суб'єкт) організувати на свій розсуд розподіл влади» [18, с.88].
Серед різноманітних типологізацій імперій інтерес викликає
та, що її зробив Дейвід Чіоні Мур. Він визначає три типи
колонізації: «класичний» – британці в Кенії та французи в
Сенегалі та В'єтнамі. Класична форма характеризується віддаленим дистанційним, але сильним політичним, економічним,
військовим і культурним контролем. Іншими словами, «класичний» – це колоніальний контроль над далекими орієнталізованими
спільнотами. Друга форма cпостерігається в США та Австралії, де
поселенці перманентно впливають на корінне населення,
трансформуючи його у четвертий світ, тобто найбідніші країни
світу, що іноді виділяються окремо з третього світу, як країни, які
не розвиваються (в основному через громадянські війни). Третій –
«стандартний», або династичний тип колонізації – більш могутні
нації підкорюють своїх сусідів. Османська та Габсбурзька імперії
можуть слугувати тут прикладами [19, с.118]. Дослідник порівнює
Російську та Совєтську з іншими колоніальними імперіями. На
відміну від європейських, на його думку, Росія не йшла далеко за
моря, а поглинала території своїх сусідів, рухаючись постійно на
схід і південь. Мур наголошує на тому, що, незважаючи на деякі
спільні риси, російська анексія, наприклад, Центральної Азії, все ж
сильно відрізнялася від британської колонізації. «У той час як
англійці не наслідували нікому, окрім себе, росіяни імітували
французів і британців, по відношенні до яких вони вже давно
відчували себе менш культурними» [19, с.120].
Культурну особливість російської колонізації ще більше
увиразнює американська дослідниця Єва Томпсон. Вона зазначає,
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що, на відміну від колоніалізму західного типу, коли національні
проблеми часто належали до категорії расових питань і питань
заморських завоювань, російський колоніалізм значною мірою
залежав від національної ідентичності та експансіоністської
політики щодо сусідніх країн. Авторка стверджує, що необхідно
розмежовувати захисний націоналізм, основою якого є захист
національної ідентичності, та аґресивний націоналізм, спрямований на експорт власної національної ідентичності та завоювання
земель, на яких живуть Інші. Російський націоналізм, на її думку, є
водночас аґресивним і захисним, і його аґресивний різновид
трансформувався в імперські прагнення колонізувати землі,
сусідні з етнічними російськими територіями. Очевидно, для того,
аби певна територія стала колонією іншої політичної та
національної сили, їй не обов’язково підписувати договори про
визнання статусу домініону, як це було у випадку багатьох
британських колоній. Росія після завоювання певної території
включала її до своєї держави або призначала органи влади, які
обслуговували російські інтереси. Російська література брала
участь у цьому процесі, впроваджуючи на завойованих територіях
наратив російської присутності і витісняючи з цих територій їхню
власну історію та письменство, що мали для них важливе значення
[20, с. 19–38.].
Червона імперія значною мірою запозичила ці прийоми і
методи, створивши свій особливий тип культурного імперіалізму.
Сюзанна Мішель Бірґерсон стверджує, що Совєтський Союз був
імперією, «заснованою на взаєминах між імперським центром,
представленим Росією, і периферією, яку представляють титульні
нації» [21, с.1]. А Юрій Сльозкін, у статті з красномовною назвою
«Імперіалізм як вища стадія соціалізму» також називає СССР
колоніальною імперією [22]. Франсін Хірш стверджує, що і
царська Росія, і СССР, і сучасна Російська Федерація – всі вони є
імперіями. Коли «держава характеризується великою кількістю
територій та різноманітністю народів, які живуть під одним
управлінням», це означає, що держава є імперією. Дослідниця
також зазначає, що СССР був імперією, яка поєднувала «нову
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модель колоніалізму з державним еволюціонізмом, щоб стати
новим типом модернізованої держави: імперією націй» [23].
Відомий совєтолог Роберт Суні визначає Совєтський Союз
водночас і «державою-імперією» і «державою націй». Назагал він
означує імперію як державний устрій, що ґрунтується на
підкоренні, на різниці між правлячим класом суспільства і його
суб'єктами і підпорядкуванням віддалених районів імперському
центру. Суні вважає, що однією з численних іроній совєтської
історії є те, що держава, яка різними способами демонструвала
риси імперії, в дійсності після тривалого часу створила щось на
зразок мультинаціональної держави – «держави націй» за допомогою інтернаціоналістичної ідеології, свого самопроголошеного
історичного плану побудови соціалізму і активізації інтересу
неросійських людей до своєї національності. Як у будь-якій
імперії, верховна влада належала тільки центру – комуністичній
еліті, метрополії совєтської імперії. Російською та неросійською
периферією правили в ім'я власної партійної mission civilisatrice
(фр. цивілізаційна місія), яка, аналогічно політиці французьких і
португальських зарубіжних імперій, підняла б їх на більш високий
рівень цивілізації і навіть більш амбіційно прагнула створити
загальну культуру, в цьому випадку совєтську, завдяки якій
народи СССР прийшли б до зближення і, можливо, в кінцевому
рахунку злилися би в єдиний совєтський народ, вільний від
націоналізму і багатьох національних рис [24, с.26 ].
Характерно, що назва однієї з наукових збірок, яку редагував
Р. Суні, так і зветься «Держава націй: імперія і державне будівництво в епоху Леніна і Сталіна» [25]. А ось його співредактор –
згаданий вище Террі Мартін вважає, що Совєтський Союз не був
ані федерацією, ані моноетнічною державою. Оригінальність
совєтської політики, на його думку, полягала в тому, що вона
підтримувала зовнішні форми існування національних меншин –
культуру, мову, еліти, території в набагато більшому ступені, ніж
національної більшості – росіян. Таким чином більшовики
намагалися об'єднати вимоги націоналістів з вимогами соціалістів,
які ставили собі за мету створення економічно і політично єдиної
держави, для характеристики якої автор вводить нове визначення –
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імперія «позитивної діяльності» (англ. «аffirmative аction»).
Використовуючи це політичне поняття, свідомо чи несвідомо
автор спробував пояснити сталінські методи тоталітарного правління через терміни ліберальної демократії, що, м’яко кажучи,
погано корелюються. (Зазначимо, що в українському перекладі ця
суперечність зовсім зникла, внаслідок чого назва ще більше
ускладнилася. Назвавши СССР «Імперією національного вирівнювання», видавці фактично дали позитивну оцінку сталінській
національній політиці [26].) Власне, головну увагу Т. Мартін
приділив дослідженню того, за допомогою яких політикоадміністративних засобів Кремль керував підлеглими націями.
Загалом видається так, що брутальна совєтська практика національного будівництва розцінюється автором як у цілому успішний
управлінський проект. Причому, найбільш важливим моментом
проекту стало, на думку автора, використання у сталінському
державотворенні великодержавного російського фактора. У книзі
висвітлюється історія формування у сталінській імперській
«політиці підтримуючої дії» таких політико-ідеологічних штампів
і кліше, як «дружба народів», «великий російський народ –
старший брат народів СССР» тощо [14, р. 432].
Додамо, що сучасні імперські студії оперують ще такими
поняттями, як «внутрішня» і «зовнішня» совєтські імперії. До
першої О. Мотиль відносить РСФСР у складі СССР, а до другої (за
Романом Шпорлюком) – створену після війни «світову систему
соціалізму», яку, як і союзні республіки, можна було утримувати
тільки силою [27, с. 8].
Принагідно слід зазначити, що серед різноманітних аспектів
досліджень імперсько-колоніального дискурсу важливе місце
посідає вивчення імперського менталітету самих росіян. І це
значно підважує створений деякими західними вченими позитивний імідж дещо ідеалізованої «імперії націй». Так, у роботах
британського історика Джефрі Госкінга «Росія: народ і імперія,
1552 – 1917» та «Правителі і жертви: росіяни у Совєтському
Союзі» історик звернув увагу на таку рису Росії, як споконвічну
дихотомію між імперією і громадянською нацією. Росія, на його
думку, завжди була не національною державою, побудованою на
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основі народного суверенітету, а метрополією, яка об'єднує
навколо себе підкорені колонії. Особливість російського імперського націоналізму полягала у тому, щоб утримувати «братні
народи» в єдиному «дружньому» ярмі. Імперська ментальність
росіян була нерозривно пов'язана з авторитарною системою
управління. Згодом аналогічна імперська структура, що існувала в
Російській імперії, відтворила себе і в СССР [28, 29].
Коріння і характерні риси російської імперської свідомості
ґрунтовно проаналізував у своїй розвідці петербурзький історик
Євген Анісімов. Він стверджує, що російська національна свідомість, по суті, є імперською свідомістю. «Російської національної
свідомості як цілісного явища, як комплексу різнорідних ідей і
громадських почувань в оцінці себе і світу ще не відбулося, бо
раніше, ніж росіяни усвідомили себе як націю, вони усвідомили
себе імперією». Завдяки потужній експансії деспотичної держави
(приблизно зі середини XVI століття) виникла Російська імперія, а
її цінності стали цінностями свідомості російських людей, вважає
Є. Анісімов [30].
Показово, що для українських націоналістів це ніколи не було
секретом. Приміром, у документах Шостого Великого збору ОУН
відзначалося, що «носієм російського імперіалізму був і є російський нарід», оскільки «росіяни засвоїли як природну національну
рису гін до експансії та привласнення чужих територій». А тому й
не дивно, що саме на цьому ґрунті появився більшовизм з його
ідеєю світового панування «диктатури пролетаріату» [30а, с.163 –
164].
У сучасній Росії імперські студії розвиваються на тлі
відродження самої імперії. Після заперечення попервах її
існування, новим трендом у імперських студіях стала спроба
вибілювання Російської/Совєтської імперії. Російські вчені
намагаються розглядати концепт імперії у контексті взаємозв’язків
і взаємостосунків між метрополією і периферією, при чому не
завжди негативних, враховуючи те, що перифірія також впливала
на метрополією. Звісно, це мало б рацію, якби б рівнозначно
досліджувалися негативні наслідки, які справила імперія на
совєтські народи. Крім руйнування національної культури, тут,
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звісно, варто було б згадати екологічні катастрофи на кшталт
нищення Аральського моря чи Чорнобиль, не кажучи вже про
страшні людські втрати від Голодомору тощо.
У Росії на рівні академічної науки серйозно обговорюють
питання про відродження імперії. Наприклад, у 2012 р. в Москві
була захищена кандидатська дисертація на тему «Імперські
політичні технології як спосіб організації великих держав».
Обґрунтовуючи її актуальність, автор зазначив, що в Росії
зберігається унікальність російського соціополітичного простору,
який несе на собі відбиток імперського «форматування». Тут існує
специфічний характер комунікації «Центр – регіони». Він химерно
поєднує модерністські (договірне начало, практика узгодження
загальнонаціональних і регіональних інтересів і т.д.) і традиційно
імперські політичні технології (втручання центральної влади в
регіональні проблеми, зростання політичного впливу представників Центру на місцях, укрупнення ряду регіонів за допомогою
ліквідації національно-територіальних автономій тощо). Дисертант
також зауважив, що в Росії постійно активізуються спроби окремих політичних сил та представників наукової спільноти
представити на обговорення широкої громадськості власні проекти
внутрішньої територіально-політичної організації країни та її
зовнішньополітичного курсу на основі відродження імперської
моделі, що робить вельми актуальним звернення до заявленої у цій
дисертації проблематики, а також свідчить про потенціал для
політологічних досліджень у цій сфері [31].
Отже, in toto існує певний консенсус між ученими щодо
визнання СССР імперією, однак питання про колоніальний статус
України залишається дискусійним. Приміром, Андреас Каппелер
вважає, що Україна не була класичною колонією Російської
імперії, позаяк була відсутня як просторова, культурна і расова
дистанція, так і правова дискримінація українців порівняно з
росіянами. Не була, на його думку, вона і внутрішньою колонією.
Незважаючи на те, що у відносинах російського центру і
української периферії очевидні елементи економічної залежності,
експлуатації та обмеження культури, навряд чи доцільним є
застосування поняття «колонія». Адже царський центр бачив в

408 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

Україні частину матінки-Росії і не дискримінував українців як
громадян, порівняно з росіянами. Каппелер вважає, що задля
уникнення девальвації понять, використання термінів «колоніалізм», «колоніальний», «колонія» має обмежуватися класичним
колоніалізмом, якого в Україні не було [32].
Подібний підхід підсилює робота Тараса Кузьо, в якій автор
здійснив компаративний аналіз України під владою Росії та
Ірландії під британським правлінням. Науковець визначає цілу
низку подібностей між двома цими «європейськими колоніями».
Так само, як ірландці в Британській імперії, українці мали
повноцінні права в СССР. Вони обоє мали міцні економічні зв'язки
з центром. П'ятдесят відсотків ірландського експорту споживала
Великобританія; у свою чергу, Великобританія була найбільшим
інвестором в ірландській економіці. Те саме можна сказати про
українсько-російські відносини. Щодо мови, то після 1947 р.
Ірландська незалежна держава намагалася після тривалого панування англійської відродити гаельську мову. І це виявилося не
легкою справою. Британські ЗМІ залишаються значно поширеними в Ірландії, як і російські ЗМІ в Україні. «В обох випадках
колоніальна спадщина англізації та русифікації ще більше
посилюється силою та впливом домінування сусідньої мови» [33,
c.243]. Колоніальне правління перетворило людей в обох країнах
на «неісторичних» селян без панівного класу. Кузьо вказує на те,
що англійці та росіяни вважали, відповідно, українську і гаельську
мови та культури меншовартісними і, відповідно, непридатними
для модерного світу. Він також зазначає, що Російська Совєтська
Федеративна Соціалістична Республіка (РСФСР) «була єдиною
совєтською республікою, яка не володіла ніякими республіканськими установами і ніколи не була відображена як «батьківщина»
для своєї титульної нації. «Родиной» росіян був весь СССР, тож
російська і совєтська ідентичності збігалися в єдину [33, с.242].
Кузьо стверджує, що росіянам відводилася роль колоністів у
неросійських республіках. Він відкидає будь-які подібності СССР
із західноєвропейськими імперіями і порівнює його з Османською
імперією. На думку Кузьо, обидві ці імперії не сприяли розвитку
російської та турецької нації. Російські та турецькі національні
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держави з'явилися лише після руйнувань СССР і Османської
імперії, відповідно. Вони обидві не починалися з нації-держави,
але закінчувалися нею [33, с.250].
Згадаємо також позицію Олександра Мотиля, який називає
Українську Совєтську Соціалістичну Республіку типовою периферійної колонією совєтської імперії. Як і інші республіки, вона мала
право на символічний суверенітет, який гарантувала совєтська
Конституція, а дійсність була діаметрально протилежною.
Компартія України і органи управління УССР (Верховна Рада,
Рада міністрів і ін.) не мали ніякої суверенності в процесі
прийняття рішень, були повністю підлеглими Компартії і
центральному уряду в Москві і взаємодіяли з іншими республіками або зовнішнім світом тільки за посередництва Білокам'яної.
Держплан СССР визначав економічний розвиток України, а
структура міністерської системи відображала його пріоритети:
головні міністерства мали союзний або союзно-республіканський
статус, а найменш важливі –республіканський. Повоєнний вступ
СССР до Організації Об'єднаних Націй – прекрасна ілюстрація її
колоніального статусу. Українське представництво в ООН перебувало на поверсі, відведеному для представництва СССР, а
українська делегація діяла тільки за вказівкою совєтського
керівництва [34].
Урешті-решт, як справжня імперія, СССР розвалився на
національні держави, а Росія перебрала на себе його спадщину і
прагне наразі до відродження своєї імперської величі. Задамося
питанням: яку спадщину залишив по собі російський колоніалізм в
Україні. Попри всі розмови західних науковців про «етнофілію» в
СССР саме тут російський колоніалізм досяг свого руйнівного
апогею. За т. зв. пролетарським (соціалістичним) інтернаціоналізмом та комуністичною риторикою ховалася політика
русифікації неросійських народів. Напередодні «геополітичної
катастрофи» рівень русифікації українців був настільки високим, а
перспективи подальшого розвитку української мови і культури
настільки ілюзорними, що, здавалося, нація втратила будь-який
шанс на подальше існування. В той час як комуністичні
колонізатори створювали собі образ носіїв вищої культури, у
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колонізованих поступово розвивався комплекс неповноцінності,
така собі колоніальна ментальність, яка призвела згодом до
культурного плазування по відношенню до культури країнизавойовника, яка нав'язує колонізованому свою месіанську
культуроносну функцію. Якщо англійські колонізатори зображували індусів та ірландців як неосвічених дикунів, брудних
варварів, яких треба цивілізувати, то більшовики приховували
національний момент за класовим. Російська культура виступала в
їхній пропаганді як прогресивна, передова, революційна –
культура міста з його мовою робітників, яка має побороти
регресивну, відсталу селянську українську культуру з її віджилими
традиціями (до таких належали навіть національні інструменти –
кобза і бандура) та «мовою селюків». При цьому провідну роль у
цій «теорії боротьби двох культур», як її називали більшовики,
нерідко відігравала місцева колоніальна адміністрація, насаджена
Москвою, серед якої були й етнічні українці. Відвертий українофобний та русифікаторський культурний колоніалізм часів царату
змінився прихованим м’яким совєтським. Але так само, як і
раніше, російський колоніалізм табуював і ліквідував в Україні
пам'ять про особи й події в історії її культури, які заперечували
провінційність і вторинність українськості та її меншовартісність.
На думку Миколи Рябчука, Україна принципово відрізняється
від колонізованих країн Азії, Африки та Америки тим, що
відмінність між панівною й підлеглою групою мала тут мовнокультурний, а не расовий характер. «Чорною шкірою для українців
завжди була їхня “рабська”, “колгоспна” мова; змінивши цю мову
на “білу”, російську, українці могли зробити яку-завгодно кар'єру
в Російській, а згодом Совєтській імперії. За етнічною ознакою
вони практично не дискримінувалися, оскільки традиційно
вважалися різновидом того самого російського народу – якщо
тільки не наполягали на своїй принциповій відмінності від росіян.
Мова якраз і була головним, коли не єдиним виявом такої
відмінності; зрозуміло, що підозрілими вважалися лише ті
українці, котрі свідомо намагалися зберегти цю відмінність попри
тиск довколишнього російськомовного середовища і здобутої
ними переважно російськомовної освіти. Сільські, малоосвічені
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українці небезпечними не вважалися; навпаки, їхня вбога,
засмічена русизмами мова слугувала яскравим підтвердженням
загальної нікчемності й безперспективності україномовного світу.
На цьому тлі нечисленні україномовні інтеліґенти в містах
виглядали справді “национально озабоченными”, себто акцентуйованими особами, гідними в кращому разі поблажливо-співчутливої
усмішки, а в гіршому – примусового лікування або ув'язнення.
Мало хто наважувався розмовляти “чорною” мовою, всі хотіли
бути “білими” – як Майкл Джексон» [35]. Російське колоніальне
домінування в Україні, на думку Миколи Рябчука, трималося на
трьох стовпах. Один – це сила імперського апарату, зокрема,
репресивна міць таємної поліції та інших тодішніх «силовиків».
Другий – економічна влада, контроль над землею та іншими
ресурсами. І третій – це сила імперського дискурсу, забезпечувана
найрізноманітнішими інституціями – від шкіл до університетів, від
щоденних газет до літературних часописів, від православної
Церкви до Академії наук. Плюс нейтралізація українського
контрдискурсу – через жорстку цензуру і навіть заборону самої
мови [36].
Та спадщина, яку Україна отримали від Совєтської імперії і
яку слід поборювати і долати, вписується у контекст постколоніалізму. Це явище помітив і вдався до його критики
американський науковець палестинського походження Едвард
Саїд, який у своїй знаковій праці «Орієнталізм» (1978) розпочав
деконструкцію і розмаскування текстів, демонструючи їхню
заангажованість в імперських чи неоімперських інтересах [37].
Відтоді цей науковий тренд і напрям мислення проник у
філософію, теологію, політологію, історію, а також літературу,
сприяючи осмисленню наслідків колоніального правління. Водночас постколоніальна теорія виростала зі структуралістських
першоджерел, насамперед, Мішеля Фуко й Ролана Барта, адже
саме їхній «критичний аналіз дискурсу» давав змогу деконструювати панівне мовлення і сховану за ним партикулярну ідеологію,
що маскується під «об’єктивність» і «позапартійність», «наукове
знання» і «здоровий глузд», під загальноприйняту й самоочевидну
«норму», хоч, по суті, сама ту «норму» штучно витворює,
насаджує і підтримує.
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Сучасна тенденція поєднує постколоніальні дослідження з
іншими опозиційними дискурсами – марксизмом, фемінізмом,
глобалізмом тощо. Помітними є і спроби критиків західномарксистського спрямування розглядати постколоніальність у
культурі як вияв протистояння міжнародному капіталізмові. Як
ідейна течія, постколоніалізм займається вивченням ідентичності,
культури та літератури – у сенсі культурного конфлікту між
колишніми або нинішніми колоніями та країнами-колонізаторами.
Термін «постколоналізм» використовують наразі для того, щоб
позначити ту політичну і теоретичну боротьбу, яку ведуть
суспільства, що пережили перехід від політичної залежності до
суверенітету. Постколоніалізм дає змогу описати сучасні
політичні, економічні, соціальні та культурні процеси, які
відбуваються у постколоніальних країнах Африки, Азії, Латинської Америки. Водночас ним послуговуються у ряді випадків і
щодо таких країн, які були колись колоніями Великої Британії:
Австралія, Канада, Ірландії та США [19, с.112].
Хоча, щодо самого терміна «постколоніальний» є певні
критичні закиди, адже первісне хронологічне значення («післяколоніального періоду») декому здається неадекватним, оскільки
економічні, політичні, тим паче культурні умови колоніалізму не
припиняються з проголошенням незалежності держави. Постколоніальне, відмежовуючись від колоніального, вбирає в себе його
історичний досвід, а то й співіснує з ним в одному часі, місці й
навіть одному культурному явищі. А втім, у сучасній Україні
постколоніальна критика видається доволі важливим і корисним
методологічним підходом до вивчення різноманітних аспектів
ідентичності, метою якого є подолання комплексу меншовартості,
малоросійства, совковості та виховання національної самосвідомості [38]. Зокрема, методологія західних постколоніальних
підходів набуває поширення в українському літературознавстві не
лише як стратегія прочитання художньої літератури, але й як
вагомий чинник формування національної культурної ідентифікації. Показовою у цьому плані є праця Мирослава Шкандрія «В
обіймах імперії: російська і українська література новітньої доби»,
в якій зроблено спробу поглянути на українсько-російські
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культурні взаємини крізь призму постколоніальних теорій. І це
привело до перегляду цілого ряду сталих уявлень і підходів [39].
А вже згаданий вище Микола Рябчук у книзі «Постколоніальний синдром: спостереження» дослідив емансипацію української
нації від домодерної «уявленої спільноти», часто окреслюваної як
«русский мир». При цьому він застосував постколоніяльний
підхід, розглядаючи не так політичні, як культурні та психологічні
проблеми українсько-російських і «українсько-українських» стосунків. Ці останні виявилися доволі критичними для України і
відіграли свою роль у подальших конфліктних подіях. Цікавою
видається також наведена Рябчуком у згаданому контексті
періодізація. До 1991 року, зазначає він, ми мали справу з
колоніалізмом, після 1991-го – з постколоніалізмом. А за Януковича почала формуватися й «утривалюватися» неоколоніальна
ситуація. Адже у цей період Росія почала відновлювати в Україні
неоколоніальне домінування – військове, економічне, політичне,
церковне, не кажучи вже про мовно-культурне, яке й перед тим
нікуди не зникало. «При цьому, – наголошує автор, – робилося це
не лише за допомогою аґентури, яку можна з достатньою
юридичною прецизійністю окреслити саме як “п’яту колону”, а й
за допомогою значної частини населення, яку за браком кращого
терміна я називаю “креольським”, хоча можна назвати, певно, й
російським чи російськомовним, – усі ці терміни, однак, потребують додаткових пояснень» [35].
На щастя, до неоколоніалізму не дійшло, тож варто подумати
не лише про нові терміни, але й про нову періодизацію. А між тим,
у незалежній Україні інтелектуальна деколонізація відбувається не
без ускладнень. На відміну від концепту тоталітаризму, який
практично не піддавався критиці, визнання колоніального статусу
України викликає у деяких науковців ментальний і психологічний
опір. Навіть такі метри української історичної науки, як Станіслав
Кульчицький, Наталя Яковенко, Лариса Нагорна приватно і
публічно висловлювали свою незгоду з цим. І вони не є
поодинокими. Чимало науковців вважають це принизливим і
задаються питанням: як, мовляв, ми будемо розповідати школярам
про те, що Україна була колонією.
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Попри все процес деколонізації триває і набирає обертів. У
науці він розпочався із постання питань про імперську спадщину
та вплив імперії на національну свідомість – далі виникла дискусія
стосовно визнання / невизнання СССР імперією. При чому, перед
вели не історики, а літературознавці, філософи, політологи.
Наприклад, політолог Микола Михальченко звернув увагу на той
факт, що колоніальна політика існувала не лише у капіталістичних, але й у комуністичних державах – федеративній СФРЮ і
унітарному Китаї. Він також зазначив, що в СССР вона
проводилася жорстко і цілеспрямовано [40]. У 2010 р в Україні
було захищено кандидатську дисертацію у галузі філософії на
тему «Імперія як тип соціально-історичної організації» – фактично
одну з перших в царині імперських студій. Її автор – Олексій
Баталов запропонував нову типологію імперій та помістив СССР у
розряд «авторитарних дисциплінарних імперій» поряд з
Оттоманською, Російською, Австро-Угорською, Японською,
Другим Рейхом. Він також сформулював нове визначення імперії
як типу соціально-історичної організації систем універсального
контролю, специфіка яких полягає в експансіоністських механізмах соціокультурної, військово-політичної та економічної
інтеграції на підставі центр-периферійного підпорядкування
різнорідних елементів [41].
Поняття імперіалізму і колоніалізму щодо визначення українсько-російського дискурсу безсумнівно вже твердо увійшли у
науковий і політичний лексикон. Достатньо згадати про міжнародний
публічний семінар «Імперії, колонії і голод в історико-порівняльній перспективі», який у червні 2017 р. було організовано
Українським науково-дослідним центром вивчення Голодомору
(HREC in Ukraine) в Києві. На цьому потужному форумі кріз
призму імперського дискурсу ледь не вперше розглядалися питання голоду в Індії, Китаї, Казахстані та Україні. Авторами ідеї
проведення цього семінару виступили директорка центру Людмила Гриневич і американський професор Марк фон Гаген, який
визначив український голод «як найвищу стадію імперіалізму».
Щодо влади, то у її лексиконі вже з часів Помаранчевої
революції почала активно використовуватися (передовсім у
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промовах Президента Віктора Ющенка) формула Джеймса Мейса
про посттоталітарне, постгеноцидне і постколоніальне минуле
України. Питання про російський імперіалізм виразно постало на
тлі анексії Криму і війни з Росією на Донбасі. Тож у промовах
Президента Петра Порошенка часто вживаються словосполучення
на кшталт «подолання колоніальної спадщини», «російський
культурний імперіалізм» тощо, а його гуманітарна політика
цілковито ґрунтується на завданні поборення «малоросійства і
радянщини».
3. Мова як подолання: «совєтський» чи «радянський»
Науковці підрахували, що за останні 400 років українці
пережили 100 заборон рідної мови. Однак найбільш згубним
виявився совєтський період. Його вплив позначився на українській
мові двома важливими і взаємопов’язаними наслідками: зросійщенням та глибинною деформацією. Наприкінці 1980-х рр. я, тоді
аспірант Інституту історії України АН України, спостерігаючи за
згасанням української мови, запитав свого колегу з Інституту мови
АНУ: як на його думку, чи є якісь шанси в мови на виживання.
«Жодних», – приречено відповів мій знайомий філолог.
Серед західних науковців давно вже сформувалося стійке
уявлення про те, що Україна так глибоко політично, економічно,
культурно тощо інтегрована до СССР, що питання про її потенційну незалежність видається доволі проблематичним. Згаданий
вище Олександр Мотиль захистив у 1984 р. в Колумбійському
університеті дисертацію з політичних наук за назвою «Етнічна
стабільність Совєтської багатонаціональної держави: концептуалізація, інтерпретація, метод кейсів». Автор обстоював думку про те,
що в СССР створена «російська модель панування» – особливий
тип владної схеми, заснований на етнічній гегемонії росіян, яка
віддає перевагу російській мові, тим самим заохочуючи неросіян
асимілюватися. За рахунок цього, зокрема, підтримується стабільність у середині країни [42]. Тож на питання «Чи підіймуть
повстання неросійські народи?», яке він поставив у назві своєї
монографії у 1987 р., відповідь була негативною [43].
На цьому прикладі очеводно проглядається як непередбачуваність самих політичних подій так і хибність політологічних
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прогнозів. Незважаючи на блискучий теоретичний аналіз,
пророкування, зроблене автором, на щастя, не справдилося.
Совєтська стабільність виявилася примарною. У 1991 р. Україна
проголосила незалежність і українська мова отримала шанс на
виживання. А втім, процес реанімації та відродження «калинової»
розтягнувся на довгі роки. Від 1989 р., коли українська мова була
проголошена єдиною державною, мовне питання постійно
знаходилося в епіцентрі політичних суперечок і конфліктів. І
надалі мовне питання залишалося ключовим фактором під час усіх
парламентських, президентських і регіональних виборів, і з цим не
можливо було не рахуватись. Пострадянське керівництво в
питаннях розв’язання мовних проблем України дотримується
хибної стратегії збереження українсько-російського масового
білінгвізму, внаслідок чого затвердження української мови в
статусі державної лишилося декларативним. Утім, сам процес
деколонізації мови майже не рушив з місця, каналізуючись,
натомість, не так у юридичне, як у політичне річище. Ще за
президентства Віктора Ющенка тодішній міністр юстиції Сергій
Головатий наполягав на необхідності відмовитися від усталеного
колоніального погляду на мовне питання лише як на явище
культурології та пропонував перевести його в юридичну площину.
Адже очевидно, що питання української мови як інституту
державності є передусім прерогативою юридичної сфери, а не
питанням культури. Однак цей заклик не був почутим. Натомість,
проросійські сили в Україні – передовсім Партія Регіонів і
комуністи – спромоглися «продавити» в парламенті та юридично
закріпити за російською мовою статус, фактично рівний державній
мові. Це сталося завдяки ухваленню у липні 2012 р. сумнозвісного
Закону «Про засади державної мовної політики». Хоча у цьому т.
зв. «законі Колесніченка-Ківалова» українська мова незмінно
визнавалася державною, проте істотно розширювалося використання регіональних мов, якщо кількість носіїв цих мов не
менша 10% від населення певного регіону, а в окремих випадках і
менша 10%. Закон писався з огляду на російськомовний Схід (до
2014 р. в Україні нараховувалося 8 млн росіян і мільйони
російськомовних українців), де громадяни отримали де-факто
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можливість і перспективу не знати української мови, не мати з нею
точок дотику у своєму повсякденному житті і не користуватися
нею практично у публічній сфері. Вже 16 серпня 2012 року
рішенням Донецької обласної ради на території області російська
мова була визнана регіональною. Враховуючи те, що двомовність
в Україні стала наслідком колоніальної залежності країни, надання
преференцій російській значно підважувало розвиток української
мови. Отже, прикриваючись ліберально-демократичними гаслами і
цінностями та європейською Хартією про вільний розвиткок усіх
мов, одна з найбільш недемократичних політичних сил зробила
спробу знищити українську мову в ряді регіонів уповні легітимним
шляхом. Утвердивши домінування російської мови в південних і
східних областях та поглибивши тим розкол країни на мовному
ґрунті, цей закон завдав великої шкоди справі дерусифікації
України.
Наскільки мовний фактор може виявитися небезпечним, стало
очевидним вже у лютому 2014 р., коли швидке скасування
українським парламентом «закону Колесніченка-Ківалова» було
використане Росією як привід для окупації Криму та збройного
наступу на Донбасі. При цьому агресія була закамуфльована під
заходи щодо захисту російськомовного населення. Хоча в
кінцевому результаті Конституційний Суд України в лютому
2018 року скасував «закон Колесніченка-Ківалова», проте далеко
не всі його наслідки ще й досі ліквідовано [44].
Зазначимо, що російська окупація сприяла процесу нищення
української та інших мов. Так, на серпень 2018 р. в окупованому
Криму було ліквідовано всі школи з українською мовою навчання,
а кількість шкіл з кримськотатарською скоротилася більш ніж
удвічі. «Зі семи українських шкіл, які працювали до моменту
окупації Криму, не залишилося жодної. Всі школи переведені на
російську або на змішану мову навчання, де є класи з українською
мовою навчання. Але більшість класів – з російською мовою
навчання», – розповів активіст українського культурного центру в
Криму Леонід Кузьмін. У свою чергу, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв додав, що на півострові з
16 шкіл з кримськотатарською мовою навчання залишилося сім [45].
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Російська мова була і лишається потужною зброєю Російської
імперії, зокрема, й у веденні пропагандистської війни. Наразі
Україна залишається найбільш активним полем воєнних дій для
російської пропаганди, які (поряд із гарячою фазою) не
припиняються в інформаційній сфері, зокрема в соціальних
мережах. Про це йдеться, приміром, в новому дослідженні
американського аналітичного центру RAND. Для досягнення своїх
цілей з підриву держави в Україні, країнах Балтії та інших сусідніх
країнах Росія використовує фінансовану державою телевізійну
мережу, різні інформаційні веб-сайти і ряд місцевих організацій.
Особливу роль у підриві держави Росія надає росіянам,
російськомовним і проросійським організаціям, говориться у звіті.
Використовуючи нові методи аналізу соціальних мереж, RAND
з'ясував, що проросійські активісти в мережі Twitter, які споживають і поширюють проросійську і антиукраїнську пропаганду,
становлять близько 41 тисячу акаунтів. Протистоять їм у мережі
Twitter 39 тисяч користувачів, що виробляють і поширюють
проукраїнський і антиросійський контент. Між цими інтернетспільнотами є істотні відмінності, які свідчать про те, що з боку
Росії «грає» більше ботів, і контент генерується централізовано,
хоча кількість ботів не є значною ані в одному, ані в іншому
випадку. Також аналітики корпорації RAND відзначають, що
відсутність потужних російськомовних каналів інформації, не
пов'язаних з Кремлем, обмежують можливості донесення
інформації від представників цих держав до російськомовного
населення, що не говорить місцевми мовами. Ці проблеми,
зазначає звіт, вдалося розв'язати Україні, яка заборонила російське
телебачення і платформи соціальних мереж [46].
Отже, для того, щоб протистояти російській агресії на
«мовному фронті» і водночас здійснювати дерусифікацію,
потрібно потужно задіювати державні ресурси. Йдеться передовсім про українізацію таких важливих сфер, де досі панувала
російська мова, як мас-медіа, кіноіндустрія та книгодрукарство. Як
стверджує Володимир Кулик, наразі в усіх типах медій споживачі
віддають перевагу продуктам українською мовою. «Перемога
Євромайдану, прихід до влади політичних сил, зорієнтованих на
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підтримку української мови, а особливо військова аґресія Росії, –
відзначає науковець, – суттєво змінили політичні й економічні
умови функціонування українських мас-медій та преференції
споживачів щодо вживаних у них мов. З одного боку, війна
породила в суспільстві уявлення про те, що масштабна економічна
співпраця з країною, котра стала ворогом, є не просто морально
проблематичною, а й загрозливою для національної безпеки. Тому
під тиском антиросійськи налаштованої громадськості влада
заборонила обіг деяких типів російських медійних продуктів,
насамперед фільмів і телепрограм, котрі явно демонстрували
підтримку російської держави та її військових формувань. Згодом
влада також наклала заборону на імпорт російських книжок
«з антиукраїнським змістом» та заборонила провайдерам надавати
користувачам доступ до популярних російських інтернетресурсів» [47].
Водночас, як зазначає В. Кулик, і самі споживачі стали більше
віддавати перевагу українській мові в різних медійних продуктах,
навіть якщо в інших ділянках вони далі вживали переважно
російську. Прибічники української мови вважають домінування
російської в медійному просторі одним із найнеприйнятніших
аспектів мовної ситуації в постсовєтській Україні. Проте цей
процес виявився доволі не простим. Навіть після Майдану та
початку війни домінування російської в деяких практиках
послабилося не надто істотно, а в деяких, як-от на телебаченні та
радіо, не послабилося взагалі. Громадські активісти й діячі
культури закликали владу втрутитися, проте медійні менеджери
доводили, що продукти російською мовою переважають популярністю серед їхньої аудиторії й замінити їх україномовними
неможливо без істотної шкоди для якості. Тому, зокрема, вони
виступали проти запровадження квот української мови, до яких
влада, зрештою, вдалася для музичних творів на радіо та для
телевізійних програм.
Насправді згідно зі соціологічними опитуваннями, що їх у
лютому 2012-го, вересні 2014-го та травні 2017-го на замовлення
В. Кулика проводив Київський міжнародний інститут соціології,
української мови в медійному просторі бажають не лише
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нечисленні активісти, а й мільйони пересічних громадян.
Порівняння відповідей різних років показує в усіх випадках
істотне зміщення преференцій від російської мови до української,
із певною варіацією масштабу, залежно від пропозиції продуктів
на відповідному ринку [47].
Війна зумовила послаблення залежності українського медійного ринку від російського, а отже, й часткове вирівнювання
непаритетності україномовних продуктів проти російськомовних
у самій Україні. Водночас, відчуження від Росії та посилення
прихильності до Української держави й нації зумовили суттєве
зміщення в уподобаннях громадян щодо мов споживання різних
типів медій, уперше зробивши продукти українською мовою
бажанішими, ніж їхні аналоги російською.
Щодо згадуваних вище квот на українські пісні, які було
введено в червні 2016 р. Верховною Радою, то вони, без сумніву,
сприяють розвитку української мови і українізації ефірного
простору. Відповідно до закону, телерадіоорганізації під час здійснення радіомовлення мають забезпечувати частку пісень
державною мовою щонайменше 35% від загального обсягу пісень
протягом доби. Зокрема, щонайменше 30% від загального обсягу
музичних композицій, які поширюються в кожному проміжку часу
з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00. З 8 листопада 2018 р. квота
українських пісень в ефірі радіо була збільшена до 35%. «Сьогодні
починає діяти третій етап введення українських квот на радіо –
щонайменше 35% пісень, зокрема і в прайм-тайм, українською
мовою», – написав віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко у
Twitter. Він наголосив, що за два роки дії відповідного закону
жодна радіостанція не закрилася, «нових чудових пісень
українською мовою в усіх жанрах дедалі більше» [48].
Відповідно, і українська книга зреаґувала на зростання попиту
істотним збільшенням якісної та різноманітної пропозиції, про що
стало засвідчують такі щорічні книжкові ярмарки, як Київський
Арсенал, Львівський форум книговидавців та ін. З 2016 р. в
Україні розпочав діяльність Український інститут книги. Це
державна установа при Міністерстві культури України, яка
покликана формувати державну політику у книжковій галузі,

Розділ VІI

421

провадити промоцію книгочитання в Україні, підтримувати
книговидавничу справу, стимулювати перекладацьку діяльність,
популяризувати українську літературу за кордоном тощо. У жовтні
2018 р. нова директорка Інституту Олександра Коваль повідомила
про те, що Експертна рада на своєму засіданні схвалила закупівлю
для розповсюдження у бібліотеках України 741 назву книжок
загальним накладом 1 028,8 тис. прим. від 92 видавництв на
загальну суму 119 996 390 грн. Відбір було здійснено з майже
2 600 книжок, виданих українськими видавництвами переважно
українською мовою [49].
Активній мовній політиці та її впливу на мовну ситуацію в
Україні має також сприяти Указ Президента П. Порошенка «Про
невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору
України». Указ передбачає затвердження цільової програми на
2018 – 2028 роки, «спрямованої на забезпечення всебічного
розвитку і функціонування української мови як державної в усіх
сферах суспільного життя, створення єдиного культурного
простору України та збереження цілісності культури». Водночас
П. Порошенко запевнив, що дбатиме про збереження прав
національних меншин України [50].
У відповідь на цей Указ в директораті мовної політики при
Міністерстві культури було підготовлено новий документ
«Стратегія популяризації державної мови до 2030 року “Сильна
мова – успішна держава”». Серед заходів, запропонованих у
проекті Міністерства культури, є і вимога «провадження освітнього процесу українською мовою на всіх рівнях здобуття освіти»
і «запровадження інституту відповідальності за порушення у сфері
використання державної мови» тощо [51].
Упродовж майже двох з половиною років у Верховній Раді
проходив підготовку законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який мав, на думку його
розробників, законодавчо закріпити державний статус української
мови з обов’язковим створенням органу, наділеного функціями
контролю за виконанням мовного законодавства, та визначити
стратегію мовної політики, яка буде реально визначена в
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юридичній площині. У грудні 2018 р. Комітет Верховної Ради
України з питань культури та духовності схвалив до другого
читання текст законопроекту (№5670-д) про забезпечення
функціонування української мови як державної. Законопроект
передбачає створення інституту уповноваженого з захисту
державної мови. Функціями уповноваженого мав бути захист
української мови як елементу конституційного ладу та захист
права громадян на отримання державною мовою інформації та
послуг у всіх сферах суспільного життя на всій території країни.
Передбачалася також кримінальна відповідальність «за публічне
приниження і зневагу до державної мови». Вона мала бути
аналогічною тій, яку передбачено за публічну наругу над державним прапором, гербом, гімном – штраф до 50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, або арешт до 6 місяців, або
позбавлення волі на термін до 3 років [52]. (Однак норму про
покарання порушників (штрафи) депутати прибрали. Хоча один з
авторів закону, нардеп Микола Княжицький, запевняє, що її всього
лише відстрочили на 3 роки.)
Врешті, 25 квітня 2019 р. Верховна Рада прийняла в цілому
проект закону про українську мову, що по праву можна назвати
відновленням історичної справедливості. Українська мова визнана
єдиною державною і офіційною мовою в Україні. Документ
передбачає обов'язкове використання державної мови в органах
державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних
сферах суспільного життя.
Серед інших важливих заходів у мовній сфері, які
сприятимуть подоланню негативних наслідків минулого, важливе
місце посідатиме новий український правопис. Слід відзначити,
що у постколоніальній практиці, намагаючись позбавитися
послідків культурного імперіалізму, деякі країни вирішують це
питання доволі радикальним способом. Приміром, у 2017 р. про
перехід з кирилиці на латиницю оголосив Казахстан. Президент
цієї країни Нурсултан Назарбаєв підписав указ про поетапне
переведення казахської мови до 2025 року з кирилиці на латинську
графіку, а також затвердив новий алфавіт [53].
Тут варто зробити певний історичний екскурс. В Україні ідея
про перехід на латиницю з метою культурного відриву від Росії
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постала у роки Другої світової війни під час німецької окупації.
Слід зазначити, що стан розвитку української мови в Україні
завжди був для національно свідомої інтелігенції незагоєною
раною, адже перманентне зросійщення та поступове її витиснення
з ужитку російською ледь не перетворилося наприкінці 1930-х у
незворотний процес. Загроза світової війни та приєднання до
УССР західноукраїнських земель змусили владу не лише
пригальмувати цей процес, але й подбати про певний позірний
розвиток української мови, літератури, а також історичної науки.
За завданням ЦК КП(б)У ще до війни гуманітарні інститути АН
УССР почали працювали над рядом проектів, зокрема, складанням
російсько-українського словника, підготовкою підручників з
історії України та історії української літератури, а також над
удосконаленням українського правопису. Питання щодо реформування українського правопису завжди було більш політичним,
ніж академічним, позаяк воно відбивало ту ступінь свободи у
мовній політиці, яке могла собі дозволити Україна, чи, скоріше,
яку їй дозволяли. Під час війни проблема правопису знов набула
гострого політичного забарвлення. З метою послаблення російського впливу німці мали наміри замінити усі алфавіти неросійських
народів латинкою. (Таку думку висловив, зокрема, М. Борман у
листі до А. Розенберга від 23 липня 1942 р.). України це
стосувалося чи не у першу чергу. 28 січня 1943 р. з Берліна до
Києва надійшло термінове розпорядження: подати проект латинізованої української абетки. Цю абетку розробляла в столиці
України спеціальна Правописна комісія на чолі з відомим мовознавцем В. Завітневичем. Абетка вироблялася на кшталт чеської і
мала на меті, як зазначав у своєму щоденнику письменник А. Любченко, «розірвати московську пуповину і формально приєднати
Україну до Європи». «Через цю одну кирилицю і болгарицю, –
писав він, – скільки лиха зазнав мій нарід» [54, с.463].
Чи були ці події беспосередньо пов’язані між собою, проте
26 квітня 1943 року в Уфі відбулося обговорення проекту «Українського правопису (з основами граматики)». На цій нараді питання
про прийняття нового правопису називалося «першочерговим
завданням, без якого не можна просуватися на фронті освіти,
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друкувати підручники тощо». Потреба у цьому заході пояснювалася застарілістю, невідповідністю існуючого правопису практиці і тим, що він давно вже не переглядався. Редактор проекту
«Українського правопису (з основами граматики)» академік
Л. Булаховський повідомив, що проект був готовий уже у грудні
1942 р., його спочатку переглянули в ЦК КП(б)У, а потім в Уфі
продивилися члени комісії – М. Бажан, П. Тичина, М. Рильський,
Ю. Яновський і він сам і, врешті-решт, дійшли у цьому питанні
повної згоди. В основу проекту, як зазначив академік, було
покладено три основні моменти:
«1) щоб правопис був простий і приступний для народу;
2) щоб правопис відбивав ті зміни в житті мови і народу, які
відбулися і які відбуваються зараз і щоб віддавав запах, аромат,
красу народної мови і особливо в наш час вітчизняної війни, коли
нових багато слів і термінів з’явилося;
3) щоб український правопис в основному далеко не відходив
від правопису російського».
У цілому, запропоновані комісією зміни в українському
правописі (попри їхню певну половинчастість) були значним
кроком уперед у напрямі українізації зрусифікованого т. зв.
«київського» варіанта. Перш за все слід зазначити, що згідно з
проектом пропонувалося поновити в алфавіті таку важливу літеру,
як «ґ», яка, як відзначалося, була раніше «усунута без серйозних
підстав». Однак робилося це не в повному обсязі, а переважно
щодо давніх українських слів, що вочевидь мало компромісний
характер.
Однак остаточну крапку щодо затвердження українського
правопису під час війни так і не було поставлено. Диспут довкола
цього питання тривав ще не один рік, втрачаючи з кожним новим
етапом свою «самостійність». Особливо гострим виявилося надалі
питання щодо використання літери «ґ». Нарком освіти П.Тичина
до останнього не бажав підписувати проект правопису без
поновлення цієї літери. Лише після того, як президент АН УССР
О. Богомолець натякнув йому на те, що відносно літери «ґ» є
«пряма вказівка Й. Сталіна», Тичина підписав «Український
правопис», який став чинним з 1946 р. [Див.: 54, с.463 –465].
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У незалежній Україні питання про перехід на латиницю
раптово виникло у публічному просторі у березні 2018 р. Міністр
закордонних справ Павло Клімкін запропонував подумати про
запровадження паралельно латинської та кириличної абетки, і це
спричинило дискусію [55].
Урешті, визначилася домінуюча думка стосовно того, що
кириличний правопис не треба міняти, бо це не відповідає
інтересам України ані з історичної, ані культурологічної, ані з
політичної, ані з релігійної точок зору. До того ж робота над
створенням правопису, яка досі тривала, вже майже добігла кінця.
Влітку 2018 р. Міністерство науки та освіти України презентувало
новий проект «Українського правопису». Його розробила
Українська національна комісія з правопису, нинішній склад якої
було затверджено 2015 року. Нові правила постали на фундаменті
української правописної традиції з урахуванням модерних мовних
явищ, що набули поширення в різних сферах суспільного,
наукового й культурного життя. Правописна комісія повернула до
життя низку особливостей «харківського» правопису, який
затвердили в 1928 році. На переконання членів комісії, їхнє
поновлення має наукове підґрунтя.
Ідея змінити правопис виникла через те, що українська мова,
як і будь-яка інша, розвивається й неодмінно народжує нові явища,
пояснив заступник міністра освіти та науки України Максим
Стріха. Попередня ж редакція «Українського правопису» була
ухвалена ще в 1990 році. Після цього було кілька спроб внести до
нього зміни, але вони провалилися через те, що це питання було
занадто політизованим. Комісія правопису виходила з того, що
український правопис, як і правопис будь-якої іншої мови, не
може бути вичерпним, він кодифікує засадничі, найбільш
поширені або спірні орфографічні положення. Проект правопису
було представлено на 216 сторінках, він містив п'ять розділів:
«Правопис буквених, морфемних та інших складових основи
слова», «Правопис закінчень відмінюваних слів», «Правопис слів
іншомовного походження», «Правопис власних назв», «Правила
використання розділових знаків». На розгляд були винесені нові
правила передачі власних і загальних назв (Афіни/Атени,
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фауна/фавна), відмінювання (гідності/гідности), написання слів з
великої літери (Бог/бог) та ін. До 15 вересня 2018 р. проект
знаходився на громадському обговоренні. За словами директора
Інституту української мови НАН України Павла Гриценка, в разі
затвердження нового правопису, його втілюватимуть поетапно і
таким чином, щоб запобігти зменшенню рівня грамотності
населення [56; 57].
Створення нового правопису, крім усього вищезазначеного,
великою мірою пов’язане із потребою подолання тих деформацій
мови, якими позначилися впливи тоталітаризму. Ідеологічні
чинники зумовили формування особливої політизованої мови, яка
стала втіленням ідеологічних догм, засобом ідеологічного впливу
та формування світосприйняття, відповідного інтересам владної
верхівки тоталітарного суспільства. Одним з перших, хто це явище
помітив і описав, був англійський письменник Джорж Орвелл,
який у романі «1984» дав йому назву «новомова» (англ. newspeak).
До характерних рис новомови лінгвісти відносять збідніння і
примітивізацію лексичного складу мови, десемантизацію слів,
нав’язування їм оцінної конотації, евфемізацію і дисфемізацію,
зловживання абревіатурами, антикомунікативність тощо [58, с. 2].
Саме новомові в СССР відводилася ключова роль у перетворенні індивідуума на просту совєтську людину, а багатонаціонального населення – на одностайний «совєтський народ». Вона, як
відзначає відомий мовник Лариса Масенко, стала «основним
знаряддям фальшування дійсності, створення ілюзорного бачення
світу, що впроваджувався у свідомість людей, деформуючи
реальне сприйняття огидної реальності» [58, с. 3].
Слід наголосити, що совєтський тоталітарний дискурс було
сформовано на базі російської мови, яка виконувала у СССР, як і в
колишній самодержавній Росії, інтегральну роль мови загальноімперської комунікації. Відповідно, саме російська новомова (рос.
новояз) стала основним об’єктом вивчення у працях західних
совєтологів. Деякі дослідники навіть розмежовують дві мови, або
ж субмови – совєтську (фр. langue sovietique) і російську (фр.
langue russe)» [59, с. 13].
На українських теренах новомова мала як спільні для всього
совєтського тоталітарного дискурсу особливості, так і специфічні,
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зумовлені втручанням у внутрішній розвиток української мови з
метою її зближення з російською і подальшої асиміляції. У зв’язку
з тоталітарною специфікою совєтської політичної комунікації, а
також зросійщенням, що його проводили під гаслом «інтернаціонального зближення мов», сталася значна деформація
української мови. Наприклад, у «Практичному словнику синонімів
української мови» Святослава Караванського позначки «радянізм»
і «совєтизм» застосовано приблизно до тисячі лексичних,
правописних і лексико-граматичних явищ, що виникли в українській мові після 1933 року: росіянізмів, кальок, лексем зі зміненим
граматичним значенням [59, с. 18].
А чи існував якийсь особливий український різновид
тоталітарної мови, чи це була переважно калька з російської.
Виявляється, що можемо говорити радше про калькування, а не
переклад. Це переконливо доводить Оксана Забужко у статті
«Мова і влада» на низці прикладів україномовних текстів класиків
марксизму-ленінізму. Вона вживає щодо українського різновиду
тоталітарного дискурсу дефініцію «дубль-мова». Письменниця
застосовує також ще одне визначення новомови, використовуючи
термінологію Ролана Барта – «енкратичний соціолект», тобто
такий різновид національної мови, на боці якого виступає
державна влада, на противагу соціолекту «акратичному»,
опозиційному [60].
Саме калькування, тобто використання російських словотвірних моделей, на думку Лариси Масенко, було ефективним
способом внутрішнього зросійщення української мови. Такими
кальками є, наприклад, слова «п’ятирічка» (рос. «пятилетка»),
співробітник (рос. «сотрудник»), партосередок (рос. «партячейка»), «відмінник» (рос. «отличник»), вантажообіг (рос. «грузооборот»), «крокуючий екскаватор» (рос. «шагающий экскаватор»),
«цивільна оборона» (рос. «гражданская оборона»), «променева
хвороба» (рос. «лучевая болезнь») тощо» [59, с. 201]. «Отже, з
одного боку, – зазначає авторка, – режим вилучав національне з
базових характеристик особистості, з іншого – російська мова і
культура як чинники інтеграції виконували асиміляційну функцію
формування з поліетнічного населення гомогенної в соціо-
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культурному сенсі маси, консолідованої на основі однієї мови.
Таким способом режим намагався змінити ідентичність людей –
замінити в масовій свідомості почуття належності до конкретної
нації загальнорадянською ідентичністю, якій найкраще відповідала поширена формула “простой советский человек”» [59, с. 202].
Літературознавець Ірина Захарчук також пристає до думки,
що подібне калькування з мовознавчого й культурно-антропологічного погляду було тільки видимістю перекладу, а посуті –
зросійщення українського мовомислення і світосприйняття. Відбувалася вдало замаскована маніпуляція, коли через український
нібито відповідник в українську суспільну свідомість насаджуються чужорідні поняття під виглядом «своїх». Яскравим прикладом тут може стати слово «радянський», адже за перекладом слова
«совєтський» як «радянський» постає чітка стратегія творення
гомогенної ідентичності. Слово «совєтський» означає засіб
загальноімперської комунікації, внутрішнього поневолення й
тоталітарного світоустрою для всіх народів совєтської імперії.
«Совєтський» асоціюється з владним дискурсом і в ширшому
розумінні втілює ту мову, котру культивує й насаджує влада. У
совєтській імперії національна ідентичність була упосліджена й
марґіналізована. Термін «совєтський» оприявнює саме цей аспект.
Натомість «радянський» покликаний завуалювати й заперечити
репресивну політику влади щодо національної ідентичності. Слово
«радянський» покликане переконати українців, що совєтська влада –
це не чужорідне, силоміць накинене і зовні привнесене явище,
утверджене коштом тисячі жертв і тотального насильства, а своє
«рідне», «органічне», котре потрібно сприйняти й працювати на
його розбудову. Водночас через термін «радянський» відбулося
витіснення пам’яті про Центральну Раду як єдиний легітимний
орган української держави й символ колективних державотворчих
прагнень українців та підміна цього поняття новоствореним
терміном «радянський». Знову маємо справу з технологією
маніпулювання, витіснення й забуття. Слово «совєтський», на
думку Ірини Захарчук, символізує спосіб світосприйняття і
поведінки, моделі мислення. В їх основі – дихотомічна реальність,
примітивізація й спрощення, фальсифікація й маніпуляція. Тож
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«радянський» є промовистим символом тоталітарного «новоязу»,
мови, в якій оцінка домінує над значенням [61].
Письменник Андрій Любка додає аргументів у цій дискусії
щодо терміна «радянський». На його думку, це слово після
перемоги більшовиків не так різало українцям вухо, до того ж
мало у свідомості асоціюватися з демократією, зі словом «радитися», з козацькими радами (але не з Центральною Радою часів
УНР). «А насправді ж ішлося про інше, – стверджує він. – Україну
окупували, поставили на коліна, найкращі уми й гени вибили – це і
був прихід совєтської, але аж ніяк не радянської влади. Коли ми
чуємо слово «совєтський», вухо автоматично вловлює в ньому
іншомовне, чуже походження. Російська фонетика дозволяє одразу
збагнути «звідки ноги ростуть» у совєтської влади в Україні. Так,
«совєтський» за мовними критеріями є варваризмом, але якраз це і
підкреслює суть цього слова, найкраще передає його зміст.
Транслітероване без емоцій, слово «совєтський» не має негативних
конотацій, воно просто вказує на чужорідність походження
совєтської влади в Україні, на її окупаційний характер. Натомість
коли пишемо «совєтський», то відчуваємо й пейоративні
відголоски. До речі, у світі більшість країн (крім східноєвропейських сателітів СССР) не перекладають слово «совєтський»
аналогом ради, навпаки – скрізь записують його, транслітеруючи
російську основу. Так його перенесено і в латину – це видно у
відомому словосполученні «homo sovieticus» [62].
У діаспорі слово «совєти» чи то «совіти» так і залишилося в
українській свідомості аналогом російського більшовизму та
окупаці – «перші, другі Совіти». А Юрій Шевельов – український
мовник №1 ніколи не використовував слово «радянський».
Зазначу, що і за 20 років після більшовицького перевороту – під
час Другої світової війни не лише у Західній – у 1939 р., але й у
Східній Україні повернення Червоної армії у 1943 – 1944 рр.
місцеве населення подекуди сприймало як повернення «Совєтів»
чи то «червоних».
На завершення розмови про термін «радянський» доцільним
було б навести дві цитати, які, здається, дуже добре передають
його внутрішню сутність: «Є настільки великі порожні слова, що в
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них можна ув’язнити цілі народи» (Станіслав Єжи Лєц) та «Слово
стало засобом обману, підміни цінностей» (Євген Сверстюк).
Подолання тоталітаризму, звільнення від його духовної
спадщини можемо побачити й у тих зрушеннях, що відбулися за
останні роки в українській мові, зокрема, її лексико-семантичному
ладі. Приміром, під впливом політичних подій розширився
семантичний діапазон слова «бандерівець». Воно тепер стосується
не тільки тих українських націоналістів, які вважали себе
послідовниками ОУН (б), не лише вихідців із Західної України, а й
усіх тих, для кого Україна – соборна, самостійна, незалежна,
унітарна держава. Це збірний образ проєвропейських, прозахідних
українців, прихильників Майдану [63]. До цього слід додати і
образ «жидо-бандерівеця» як проукраїнського єврея.
Те саме стосується і появи слів, які мають негативну
конотацію. Формування номінативного ряду, про який ідеться, не
завершилося, отож, не за горами поява в мові ще дошкульніших,
ще в’їдливіших слів на позначення одержимих захисників нашої
Батьківщини. Сумувати з цього приводу, переконує Оксана
Забужко, не варто. «…Всі помітили, – пише вона на своїй сторінці
у Фейсбуці, – що з початком бойових дій ми для нападників стали
вже не «ХОХЛЫ» – а «УКРЫ»… Дискурс змінився, нас «підвищили ранґом». На місце смішного, дебілкуватого тубільця-салоїда
(«младшего брата») в імперській свідомості з’явився таємничий,
грізний «укр», який чомусь, замість «растворять ворота» й
наливати, б’є в морду… «Укри» – це і є, за фактом, визнанням
української незалежности, кінець колоніального міфу» [64].
У 2018 р. потужного удару колоніальним міфах і лексиці
завдало і нове вітання, прийняте у Збройних силах України (ЗСУ) –
«Слава Україні – Героям Слава!». Президент Петро Порошенко
зазначив у зв’язку з цим, що серед наших символів є не лише
прапор, герб і гімн, про які написано в Конституції, але й
національне гасло «Слава Україні – Героям Слава!». Від нього,
каже він, ми відчуваємо колосальне піднесення, а наших ворогів
корчить, як чортів від ладану. Це привітання «саме увійшло в наше
життя, а тепер настав час надати йому сили закону» [65].
Уперше воно офіційно прозвучало 24 серпня 2018 р. на параді
до Дня Незалежності. Невдовзі Верховна Рада України ухвалила
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президентський законопроект №9036 про заміну вітання у ЗСУ та
Нацполіції совєтського зразка «Здрастуйте, товариші!» і «Бажаємо
(бажаю) здоров'я!» на «Слава Україні!» і «Героям Слава!».
Відповідне рішення 4 жовтня 2018 р. на засіданні парламенту
підтримав 271 народний депутат за мінімально необхідних 226.
Крім того, статутне звернення «товариш» змінюється на «пан» або
«пані».
Характерно, що російська пропаганда відреагувала на це
злісно і з обуренням. Зокрема, прес-секретар МЗС Росії Марія
Захарова назвала його калькою з німецького націонал-соціалістичного вітання. «Вважаємо, що це одна з найбільш зухвалих спроб
української державної пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло, яке у багатьох в Україні і за її межами асоціюється з
Українською повстанською армією (УПА), Бандерою і їхніми
злочинами в роки Другої світової війни» [66], – сказала вона.
Насправді, це гасло має давню і глибоку традицію. Вислів
«слава України» вживається у творах Тараса Шевченка. Воно у
схожій конотації звучить у гімні П. Чубинського – «Ще не вмерла
Українa, і слава, і воля» (1862). Під час Визвольних змагань гасло і
вітання «Слава Україні!» звучало у різних модифікаціях у військах
УНР, як-от «Слава Україні! – Козакам Слава!». А Юрій ГорлісГорський у романі «Холодний Яр» наголошує на поширенні серед
повстанців вітання «Слава Україні! – Україні Слава!» Під час
Другої світової війни воно було поширене в УПА та ОУН(б), а в
ОУН(м) вживали «Слава Україні – Навіки Слава!». Під час
українських революцій 2004–2014 рр. це гасло стало популярним
як символ революції та антиімперської боротьби. А після початку
війни з Росією поширилося на всю Україну. Тож затвердження
Верховною Радою цього вітання стало скоріше визнанням уже
довершеного факту.
Попри всі позитивні процеси, що відбуваються наразі в
мовній сфері, її очищення від впливу колоніалізму буде тривалим і
складним. Постколоніальний синдром проявляється в Україні і у
такій специфічній формі, як жахи постсовєтської інтелігенції
стосовно втрати чогось «сакрального» – великої російської мови і
культури. Для багатьох ця мова лишається чи не єдиним каналом
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доступу (внаслідок незнання іноземних) до інформації, до новітніх
надбань світової науки, культури тощо. Нема сенсу доводити, що
знання англійської мови як мови глобалізації надає незрівнянно
більших переваг у сучасному світі, ніж російська. Це головна мова
Інтернету, яка відкриває доступ до понад 90% всієї наукової
інформації, провідних світових медіа тощо. І хоча англійський
мовний імперіалізм є найпотужнішим у світі, треба широко
відчинити йому двері в Україну і залучити до боротьби з
російським мовним імперіалізмом. Англійська ще тривалий час не
являтиме загрози, натомість буде важливим засобом інтеграції до
Європи і світу. Перед освітою поставлене важливе завдання:
підготувати двомовну – з вільним володінням англійської і
української молодь.
Натомість замість того, щоб концентруватися на відродженні і
розвитку української, дехто плекає ностальгію за старими часами,
за яких російська обіймала домінуючу, по суті, панівну роль. Чехи
на початку ХХ ст. спромоглися радикально відмовитися від
«вищої» німецької, якою розмовляло «німецьке місто Прага», на
користь рідної. Тож чому українцям не наслідувати цей досвід, як і
досвід норвежців і фінів, євреїв в Ізраїлі і всіх інших народів, які
відродили у складних умовах свою рідну мову. Йдеться навіть не
про абстрактний патріотизм, а про реальну загрозу, адже мовний
фактор відіграє стратегічну роль у сучасній війні. І допоки вона
триває, «мова ворога» становитеме небезпеку і україцям треба
захищатись.
Українська мова, яка є рідною для 68% населення, досить
відчутно заявила про себе як про природний і основний засіб
комунікації українців, а також представників інших етносів.
Російська мова поступово перестає бути функціонально домінуючою навіть у великих містах. Натомість стає «модним» бути
українцем і спілкуватися українською, що демонструє зростання
національно-мовної свідомості людей. Примітно, що це стосується
передусім молоді, яка почала ідентифікувати себе як українців
саме за мовною ознакою. Соціологи зауважують, що за постійного
зменшення прихильників надання російській мові державного
статусу зростає кількість тих, хто вважає українську єдиною
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державною без інших альтернатив. Улітку 2018 р. згідно зі
соціологічними опитуваннями більше ніж половина українців (61%) вважали, що українська мова має бути єдиною
державною (у 2014 таких було 47%), при цьому російська має
вільно використовуватися у всіх сферах життя. Назагал 17%
респондентів вважають, що російській мові потрібно надати
статусу офіційної в окремих регіонах і зберегти при цьому
державний статус української. 19% опитаних висловилися за
можливість державного статусу і української, і російської мов. За
даними опитування, найбільша кількість прихильників надання
російській мові певного статусу – на Півдні та Сході України.
Водночас, навіть у цих регіонах кількість тих, хто виступає за
збереження статус-кво державної мовної політики, – 40-45% [67].
Те, що сучасна мовна політика в Україні є на правильному
шляху, засвідчує висновок, який зробила приватна розвідувальноаналітична компанія США Stratfor. На її думку, однією з важливих
причин, через яку Росія втрачає Україну, стає зниження впливу тут
російської мови [68].
4. Історія як подолання колоніалізму та «опрацювання»
минулого
Часовий простір доволі складно влаштований. Минуле,
сучасне і майбутнє перебувають у постійному русі і взаємовпливі.
Сучасного, яке знаходиться між минулим і майбутнім, насправді
практично не існує. Вважається, що минуле змінює майбуття, але
водночас і саме минуле постійно змінюється. (Past is changing). І ці
зміни мають не хаотичний характер, а є наслідком цілеспрямованої
людської діяльності.
«Наша сьогоднішня історична пам’ять, – зазначає Віталій
Нахманович, – є проекцією на минуле нашого бажаного майбутнього. Є пасивний багаж – наше знання про історію, або
накопичена сума інформації про окремі історичні події та
ґлобальноісторичні процеси. Але з цього масиву наша індивідуальна і колективна пам’ять виокремлює те, що вважаємо за приклад
на майбутнє – позитивний або неґативний. Тобто те, повторення
або неповторення чого ми бажаємо залежно від нашого бачення
власного майбутнього» [69].
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Через те, що історія є важливою складовою формування
ідентичності, за неї завжди ведуться справжні війни пам’яті.
Відтак совєтський період української історії зазнає доволі
радикальних трансформацій, оскільки «подолання минулого»
неможливе без його зміни. Змінюючи стару сфальшовану історію,
ми перебудовуємо свідомість суспільства, а отже, формуємо інше
майбуття. Історія України перебуває у процесі переосмислення чи,
як це ще називають, «опрацювання», «проробки» минулого. Проте
позбутися совєтської спадщини, як і спадщини колоніалізму,
виявилося не так просто. Можливо тому, що це не лише
академічна, але й психологічна та моральна проблеми. На цьому
наголошував ще Юрій Шевельов. Добре усвідомлюючи складність
питання, він зазначав: «Совєтськість – тяжка хвороба, для
багатьох, може, невигойна. Хвороба ця не була вичерпно вивчена і
показана. Як і інші хвороби, вона не ганьба, а біда чи лихо. (У
слабкій формі я теж колись перехворів був на неї)» [70, 386].
Отже, «проробка» української історії має починатися з
питання про відповідальність за встановлення совєтської влади,
створення тоталітарного режиму, а також встановлення питання
про те, наскільки тоталітарним було саме суспільство на різних
етапах його існування. Говорячи про тоталітаризм, я маю на увазі
передовсім сталінський період.
Як уже згадувалося вище, тоталітарна мова режиму була
виключно російською. А ось щодо історії: якою мірою українське
суспільство несе провину за створення тоталітарної держави?
З’ясуємо насамперед такі питання: чи була комуністична влада
вільним і свідомим вибором українців і якою мірою встановлення
цієї влади сталося внаслідок російської більшовицької окупації. А
також, яким був рівень лояльності до комуністичної влади в
Україні.
Пригадаємо, що в Україні спочатку відбулася Українська
революція, а потім уже трапилася більшовицька окупація (загалом
їх було три). При цьому на різних етапах українці відігравали в
цьому неоднакову роль, здебільшого виступали маскуванням
загарбницьких планів Москви. Перша окупація, що її здійснив
полковник Муравйов, була очевидним загарбанням, після чого
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відбувся антиукраїнський погром у Києві. В. Затонського, як він
сам згодом пригадував, ледь не розстріляли тільки за те, що у
нього знайшли якесь посвідчення українською мовою. Щодо
другої – у 1919 р., то, як зазначає дослідник українського лівого
руху часів революції Артем Клименко, українські ліві соціалісти
оцінювали більшовицьку політику як окупаційну, а створювані за
вказівки очільників РКП(б) «українські радянські уряди», як
прикриття цієї окупації. Газета українських соціалістів «Червоний
прапор» писала: «Тепер іде до Києва нова сила, іде як завойовник,
як окупант... Під гаслом боротьби за владу рад іде уряд, який
називає себе українським, і який ми таким не вважаємо і вважати
не можемо». Боротьба за означені ідеали привела «незалежників»
від пошуків спільної мови до збройного протистояння з
більшовиками. А згодом – до створення Української
Комуністичної Партії (22 –25 січня 1920 року) [71].
А втім, саме третя окупація – у 1920 р. визначила долю країни.
Порівняно нещодавно українські історики винайшли в російських
архівах документи, в яких було розсекречено етнічний склад
тогочасної Червоної армії. Отже, майже мільйонна військова
потуга, яка «визволяла» Україну, нараховувала у своєму складі
понад 80% великоросів з центральних губерній Росії і тільки на 8%
складалася з українців [71]. Цей дисбаланс був настільки
очевидним, що самі більшовицькі вожді – М. Фрунзе, Л. Троцький
та ін. зазначали, що це більше нагадує окупацію. Тоді ж, у 1920 р.,
т. зв. український уряд приїхав в Україну в обозі Червоної армії як
справжня колоніальна адміністрація, члени якої навіть мовою
«туземців» не володіли. Впродовж усіх 1920-х років в Україні
тривав антибільшовицький повстанський рух, найбільш яскравим
проявом якого стала Холодноярська республіка на Черкащині.
Увічнена під пером Ю. Горліса-Горського, ця героїчна боротьба
надихала надалі молодих оунівців і вояків УПА.
Розбурхане війною суспільство влада намагалася вгамувати
поступками українським національним сентиментам і селянській
приватновласницькій психології. НЕП та запровадження політики
«українізації» допомогли зміцнити більшовицьку владу, а згодом,
коли вона закріпилася, імперія завдала удару у відповідь –
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Голодомором і репресіями проти національно свідомої інтелігенції
і селянства. Ті нечисленні українські марксисти, які не встигли
втекти за кордон, були знищені російськими більшовиками,
оскільки вони були занадто національно свідомими і, як ота
Кассандра, волали, предрікаючи відродження російського імперіалізму. Щодо спокушених обіцянками землі селян, то вже під час
колективізації вони зрозуміли, що їх ошукали.
Пізніше, у період спалаху у совєтській пропаганді великодержавного шовінізму («великий російський народ – старший брат
народів СССР»), у Москві гордилися і вихвалялися тим, що саме
«росіяни принесли іншим народам соціалізм та совєтську владу».
За совєтських часів, прославляючи політику «дружби народів», любили розповідати про мільйонні наклади україномовних
книжок (здебільшого пропагандистських) і створення численних
фольклорних ансамблів та інших проявів «шароварної культури».
Проте результати правління цієї влади красномовно говорили самі
за себе. Стихійна українізація міст закінчилася суцільним зросійщенням, а українська «владна вертикаль» перетворилася на
слухняну маріонетку Москви і була такою аж до останнього
українського комуністичного керманича В. Щербицького. Саме за
його часів стався Чорнобиль – яскравий прояв московського
імперського правління, який ще раз засвідчив про колоніальний
статус України і являв собою, на думку низки вчених, черговий
геноцид. Отже, ex post facto, добре відомо, чим для українців
закінчилася більшовицька окупація, а наразі ми є свідками того,
яким важким і кривавим видається вихід України з Російської
імперії.
Різка зміна полюсів в інтерпретації української історії – від
комунізму до націоналізму – спонукає деяких інтелектуалів
кинутися на захист «совєтської історії» чи то за політичними
переконаннями, чи через дух протиріччя. Отож, вони закликають
не викреслювати, а «органічно вписувати» совєтський період у
вітчизняну історію – мовляв, це ж «наша історія». Однак, якщо
погодитися з тими, хто вважає совєтську владу природним
наслідком діяльності «великої кількості українців-комуністів»,
визнати, як, приміром, пише Василь Расевич, що Голодомор
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здійснювали не «міфічні большевики», адже у ньому брали участь
не тільки «чужинці», але й «маса місцевих українців», тоді вся
відповідальність на них самих і впаде. Згаданий вище автор (і не
лише він один) запекло обстоює право українців на «пам’ять про
власну Радянську Україну», висміює заміну слова «радянський» на
«совєтський». «Завдяки подібній маніпуляції, – наголошує він, –
здійснюється спроба закласти в колективну історичну свідомість
постулат про ворожу природу для українців радянської влади. До
всього, завдяки видозміні цього російського слова, вказується
джерело походження цієї чужої для українців владної системи».
В. Расевич дорікає і знущається з українських істориків, називає їх
«інфантильними», позаяк вони не розуміють, що «УРСР – це не
тільки продукт зовнішньої агресії, але й модерний український
проект. Що не всі більшовики приїхали в Україну з Росії, а серед
самих українців було дуже багато щирих комуністів. Що період
радянської українізації гомогенізував значною мірою український
простір. Українці перестали бути чимось екзотичним, маловідомим та фольклорним. Переведення шкільництва та вищої школи
на українську мову викладання забезпечило появу та формування
потужної освіченої верстви. І не варто кожного разу робити
поправку на ідеологічну заангажованість тієї освіти та, можливо,
невисоку якість. Важливими були масовість та всеохопність» [72].
Складається таке враження, що прихильники подібних ідей
слідом за тими українцями, які у 1920-х повірили більшовикам,
вдруге наступають на ті самі «граблі». Вони називають російський
колоніальний проект, майстерно продуманий і здійснений Леніним
під маркою СССР, «модерним українським» і розписують його
переваги.
Не будемо заглиблюватись у проблеми сталінської модернізації – це теоретично дуже контроверсійний та історично доволі
дискутивний предмет, задамося питанням: про яку ціннісну
модель тут ідеться, що лежало в осередді індустріалізації,
колективізації та культурної революції? Навряд чи людина – з її
потребами, прагненням до свободи, людської гідності і добробуту.
Сталінська мілітаризація була спрямована насамперед на
утримання влади і здійснення навіжених планів більшовиків щодо
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комунізації світу, передовсім і шляхом воєнного завоювання. Це
був певний антипод західної модернізації, і вона здійснювалася на
крові і за рахунок грошей, отриманих від продажу відібраного у
голодних селян хліба. (Виправданням цього злочину стала
формула, яку не посоромився висловити вже у наші часи колишній
директор Інституту національної пам’яті України часів Януковича
комуніст В. Солдатенко: без цього ми би не перемогли у Великій
вітчизняній війні).
Той модерний проект, про який закликають нас пам’ятати і
яким звикли так вихвалятися в СССР, насправді зовсім не був
цілковитою заслугою совєтської влади. Приміром, абсолютна
більшість споруджуваних на терені України металургійних
підприємств-гігантів не будувалися від нульового циклу – лише 5 з
12, решту почали будувати ще за царя, до революції.
Нам завжди пропонували гордитися Дніпрельстаном –
перлиною перших п’ятирічок, але ніколи не згадуючи про те, що
ця гордість совєтської індустріалізації була побудована перш за
все американськими інженерами, оснащена турбінами американської компанії «Ньюпорт Ньюс», генераторами компанії «Дженерал
Електрик», а американський полковник був головним інженеромконсультантом проекту і лише рабська праця робітників була тут
тутешнею. В цілому проектування, технології, верстати,
менеджмент і кваліфіковані кадри, тобто все те, що створило
більшовицьке «індустріальне чудо» – було іноземним. За різними
оцінками, в програмі індустріалізації СССР були задіяні
щонайменше 30 тисяч зарубіжних інженерів і простих робітників.
Фактично соціалізм у СССР будувався руками посланців
капіталістичного світу. У щоденнику академіка Сергія Єфремова
згадувався такий жарт: «Всі концесії в радянській соціалістичній
державі вже розподілені чужоземцям. Ще лиш одна залишилася,
на яку теж чужоземця викликають – для зведення соціалізму в
Соціалістичній державі». Риторичне питання: думаєте С. Єфремов
захоплювався більшовицькою модернізацією?
Тож, чи примудрилися більшовики після окупації України
завоювати уми і сердця українців. Чи вплинули вони на свідомість
переважно селянського населення своїми закликами до побудови
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комунізму і подібною пропагандистською тріскотнечею і чи
вдалося їм перетворити традиційне українське суспільство на
тоталітарне. Завдяки відкриттю архівів і введення до наукового
обігу значного масиву нових документів це питання наразі вже
доволі критично переосмислене, передусім у контексті аналізу
суспільно-політичних настроїв і громадянської думки в СССР.
Класики «совєтології» вважали, що громадська думка – це
явище, притаманне лише громадянському суспільству, і що навряд
чи доцільно вживати цей термін стосовно тоталітарних суспільств,
у яких, як уважається, думка нав’язується чи навіюється «згори», а
не визріває всередині загалом аморфного й пасивного соціуму.
Тож якщо у сталінському суспільстві була відсутня свобода
висловлювання своїх думок і суджень, так само, як і не існувало
боротьби думок у владі, то фактично були відсутні базові умови
для формування громадської думки. До того ж, за даними,
наведеними у пресі, чи за результатами виборів до органів влади
не можна судити, яка саме громадська думка превалювала в
тоталітарному суспільстві, адже всі політичні й культурні інститути були підконтрольними партії-державі. З огляду на це, думка
більшості в тоталітарному суспільстві – поняття доволі відносне.
Отже, якщо у СССР громадська думка й існувала, то вона не мала
самостійності, а її роль зводилася до слухняного схвалення «лінії
партії» та державної політики.
Сучасні науковці висловлюють сумніви щодо подібних
поглядів, адже навіть тоталітарний режим потребує підтримки з
боку громадської думки, яку він нерідко сам таки й формує –
зусиллями пропаганди або методами терору. Однак, чи можна
вважати це повноцінною громадською думкою? Автор схиляється
до того, що, попри все, варто говорити про наявність громадської
думки у підсталінській Україні. Вона висловлювалася переважно у
приватній розмові, іноді пошепки, чи у вигляді чуток і була
альтернативою владній позиції [15, с.13 – 36]. Система взаємозв’язків і взаємовпливів між владою й соціумом у закритих, на
кшталт совєтського, суспільствах була доволі складною. Дієздатність та авторитет влади зазвичай залежать від легітимності, котра
є її основним стратегічним ресурсом і, водночас, являє собою
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тонку, майже невловиму матерію, де важливе все – від пропаганди
у засобах масової інформації, загальної й політичної культури
народу, рівня його добробуту до звичок, поведінкових стереотипів,
фольклору та чуток. Легітимність влади значною мірою має
спиратися на думку народу (або чималої його частини) про
законність цієї влади. Отже, остання сама залежна від суспільної
свідомості та громадської думки. Таким чином, дослідження
громадської думки (суспільно-політичних настроїв) у закритих
суспільствах є принциповим для розуміння всієї системи відносин
між владою і народом. Ставлення людей до влади, її рішень, а
також до носіїв цієї влади (політика у суб’єктивному вимірі)
відбивається в їхніх настроях і поведінці та є однією з центральних
проблем студіювання історії тоталітаризму.
Коли ми говоримо про зафіксовані у документах партійних чи
спецорганів висловлювання на якісь події людей, маємо
усвідомити, що вони самі по собі виступають важливим джерелом
інформації. У 1950 – 1951 рр. серед 2 700 втікачів з СССР в Європі
і США були проведені соціологічні опитування з приводу джерел
інформації, доступних їм у 1940 р. Дослідження показало, що для
близько 50% респондентів отримання інформації «з вуст у вуста»
(англ. word of mouth) було регулярним джерелом, а для 33% –
основним. При цьому навіть серед освічених прошарків
суспільства воно вважалося значно вірогіднішим джерелом, ніж та
інформація, що її подавали офіційні медіа.
З цього випливає важливий теоретичний і практичний
висновок: настрої і висловлювання окремих людей, так само як і
чутки, плітки і т. ін. виступали за сталінських часів не меншим, а
можливо, з огляду ставлення людей до офіційної інформації,
значно більш важливим джерелом інформації, ніж газета, мітинг
чи радіозвернення вождів.
Зазначимо, що коли автор уживає термін «тоталітаризм», він
має на увазі передусім цілі й практику урядування, а не стан
суспільства, адже тоталітарним був панівний політичний режим,
натомість українське суспільство, попри всі намагання влади, ним
так і не стало. Ідеологія не мала всезагального характеру й владі не
вдалося нав’язати її переважній частині соціуму. Та для того, щоби
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керувати, тримати країну в покорі, загальна підтримка не потрібна –
достатньо принаймні до 10% прихильників влади та активістів, а
також вишколений і добре керований репресивний апарат.
Як доводить автор у згаданій вище монографії, у міжвоєнний
період більшовикам не вдалося сформувати в УССР гомогенне
суспільство з єдиною совєтською ідентичністю. Переважно селянська за своїм соціальним складом Україна, яка пережила в 1930-х
роках колосальну за масштабами і наслідками гуманітарну
катастрофу – Голодомор, жертвами якої стали до 4 млн осіб,
лишалася в сталінській імперії потенційно «слабкою ланкою».
Комуністична ідеологія не закріпилася серед широких верств
населення України, а у середовищі селянства і далі панувала
приватновласницька психологія, виступаючи альтернативою
державній ідеології. Примусити силоміць усе суспільство «думати
по-більшовицьки» і нав’язати контроль за свідомістю переважної
більшості населення сталінська влада була не спроможна (цього не
здатні були зробити навіть нацисти у індустріальній Німеччині, де
більшість населення мешкала у містах). Їй не вистачало для цього
ані відповідних ресурсів, ані кадрів. Якщо у великих містах вплив
сталінської влади на населення подекуди був відчутним, то на селі –
доволі проблематичним. (Лише у кожному десятому колгоспі
існувала партійна організація.) Все це стало, врешті, однією з
вагомих причин катастрофи 1941 р., коли Україна сказала «Ні»
сталінізмові.
А втім, визнаючи той факт, що частина української
інтелігенції була введена в оману обіцянками більшовиків щодо
творення національної комуністичної держави, такими привабливими для умів, маємо дистанціюватися від тих ідеологічних і
політичних цінностей, які, в тому числі і завдяки «старій» і
«новій» совєтській інтелігенції, стали основою для побудови
тоталітарного режиму в СССР, і не вписуватимемо це у наш
сучасний історичний наратив.
Серед історичних тем, які за совєтського періоду через
зрозумілі політичні та ідеологічні причини практично не
досліджувалися і замовчувалися, можна виділити дві архі-важливі:
сталінський Голодомор 1932 – 1933 рр. та національно-визвольну
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боротьбу ОУН та УПА. В цих двох немов би сходяться докупи
найбільш вагомі і визначні – трагічні й героїчні, а назагал
найтравматичніші події української історії. Саме тому вони
залишалися в історичній пам’яті українців і сформували відмінну
від офіційної антисовєтську українську ідентичність.
Так само як Голокост є символом нацистських злочинів,
Голодомор є «візитівкою» сталінських злодіянь. Штучний голод,
створений Москвою з метою упокорення селянства ціною
вбивства голодом мільйонів людей, продемонстрував не лише
тоталітарну комуністичну, але й імперську сутність цієї влади.
Машкару було скинуто. Совєтська Україна виявилася симулякром,
створеним Москвою, яка ніколи не бажала Україні ані свободи, ані
незалежності. Найбільш зернова республіка СССР не спромоглася
себе нагодувати, бо не володіла власним хлібом.
Уже за наших часів було проведено судовий процес над
винуватцями Голодомору, а сам він відповідно до Закону України
«Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» був визнаний актом
геноциду українського народу (ухвалено Верховною Радою
України 28 листопада 2006 року). Роль московського імперіалізму
і тоталітаризму у злочині голодом – т. зв. голодотворної політики
Кремля, сьогодні активно досліджується, і свідчення про ці
злодіяння стають дедалі відомішими у світі. За останні дві декади
ХХІ ст. ми спостерігаємо тут цілу низку важливих та сталих
тенденцій. Приміром, в академічній науці все більше провідних
західних фахівців схиляються до потреби розглядати Голодомор
крізь призму концепту геноциду. Так, відомий фахівець у галузі
геноцидних студій американський науковець Норман Наймарк
обґрунтував цю думку у статті «Як Голодомор може бути
інтегрований у наше розуміння геноциду». Він наголошує на
потребі подальшого дослідження Голодомору у цьому контексті,
позаяк він цілком вписується у загальну схему геноцидного явища
і має всі його основні ознаки [74]. Все більш розширюється коло
західних дослідників голодоморних студій, серед яких такі зірки
першої виличини, як, наприклад, американська дослідниця Енн
Епплбом з її всесвітнім хітом «Червоний голод. Війна Сталіна
проти України» [75].
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Наголосимо на тому, що наразі тема Голодомору в Україні
повільно, але стабільно перетворюється на один з найважливіших
елементів української національної (політичної) ідентичності.
Якщо у 2003 р. 40% осіб визнавали його геноцидом українського
народу, то у 2015 р. ця цифра становила понад 80%. (У 2017 р.
77 % українців погоджувалися із твердженням, що Голодомор
1932 – 1933 років був геноцидом українського народу. Не
погодилися з цим 13%, не визначилися – 11%, повідомляє
соціологічна група «Рейтинг») [76].
Дедалі більше країн визнають Голодомор геноцидом. У світі,
де сотні мільйони людей голодують і винуватцями цього нерідко
бувають самі уряди, ця тема лишається актуальною. Всесвітня
декларація прав людини визнає право кожної людини мати харчові
продукти задля існування, тож голод є порушенням фундаментального права людини – права на життя. Хоча станом на 2018 рік
Голодомор офіційно був визнаний геноцидом українського народу
в 18 країнах світу, проте чимало країн визнали його злочином в
інший спосіб, і процес визнання триває.
Великим політичним успіхом української зовнішньої політики
стало схвалення у 2018 р. як Палатою представників США, так і
Сенатом США резолюції стосовно Голодомору в Україні. В
резолюції Палати представників США від 11 грудня 2018 р.
стверджується, що Голодомор був геноцидом проти українців.
Резолюція визнає висновки Комісії щодо Голоду в Україні,
представлені Конгресу 22 квітня 1988 року, включно з тим,
що «Йосип Сталін та його оточення вчинили геноцид проти
українців у 1932 – 1933» [77].
Ще перед тим резолюцію аналогічного змісту підтримали
сенатори США. «Совєтський диктатор Йосип Сталін наказав
закрити кордони України, щоб ніхто не міг уникнути навмисне
створеного голоду, і унеможливив надання будь-якої міжнародної
продовольчої допомоги, яка б полегшила голод. Майже чверть
українського сільського населення загинула або була змушена
полишити домівки через примусовий голод, і весь народ
постраждав від наслідків тривалого голоду», – йдеться, зокрема, в
тексті резолюції, затвердженій на початку жовтня 2018 р. Більше
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20 американських штатів визначили свою позицію стосовно Голодомору та вшанування пам'яті його жертв. Іллінойс, Массачусетс,
Огайо, Міссурі, Мічиган – лише декілька штатів, які 2018 р.
видали відповідні документи [77].
Разом з Голодомором і тема національно-визвольної боротьби
ОУН і УПА відіграє важливу роль у формуванні української
ідентичності. За останні десятиріччя досліджень тут намітилися
значні прориви. Зазначимо, що важливість проблеми випливає
передусім з того, що вдруге у ХХ ст., після Української революції
1917–1920 рр., український національно-визвольний рух уже у
роки Другої світової війни знов виразно заявив про прагнення
України до незалежності і самостійності. При цьому українські
націоналісти сподівалися використати міць Німеччини задля
звільнення від сталінізму. Проте Гітлер прийшла в Україну не
визволяти, а панувати і грабувати. Український визвольний рух він
розглядав не як союзника чи навіть помічника, а як ворожий і
такий, що підлягає нищенню. Після проголошення 30 червня
1941 р. Акта незалежності Української держави ОУН (б) опинилася поза законом і жорстоко переслідувалася німцями. Створена
на Волині у 1941 р. Бульбо-Боровцем та у Галичині наприкінці
1942 р., передусім ОУН (б), Українська Повстанська Армія
опинилася між двох ворожих імперій. До того ж, її ворогами
виступали польський та совєтський партизанські рухи.
На момент повернення Червоної армії діяльність УПА
засвідчила про наявність в Україні потужного збройного опору
сталінському режиму. У боротьбі з повстанцями сталінська
імперія задіяла всю свою міць. Лише загальна кількість військовокаральних операції, здійснених за весь період війни, склала понад
десять тисяч. Поряд із цим задля насадження у щойно звільнених
від німців регіонах совєтської влади провадилися різні політикоідеологічні та економічні кампанії.
Наскільки кремлівський вождь був обізнаним про хід
боротьби з повстанцями, свідчить колекція т.зв. «Особих папок»
Сталіна, що зберігається у Державному архіві Російської Федерації
(ДАРФ) у Москві. При цьому вони мають досить виразну
специфіку. Це систематично – день за днем, місяць за місяцем, рік
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за роком відібрана інформація про діяльність Наркомату внутрішніх справ СССР проти антисталінських повстанців впродовж
1944 – 1948 рр., що їх особисто готував для Сталіна нарком
внутрішніх справ СССР Л. Берія. Це, так би мовити, інформація «у
сухому залишку», до того ж майже позбавлена емоційного та
пропагандистсько-ідеологічного забарвлення: лише кількість проведених військово-чекістських операцій НКВС та повстанських
акцій, кількість убитих, поранених і захоплених у полон з обох
боків, огляд найбільш важливих агентурних операцій тощо. По
мірі згасання масштабів антисталінської боротьби зменшулась і
частотність підготовки документів. Спочатку їх готували кожні
3 дні, потім – 7, 10, 15, 30, 90 і, врешті, 180 днів [78].
Ці, на перший погляд, сухі документи вражають масштабами
тієї внутрішньої війни, яка тривала майже десять років у
совєтському тилу. Зі сталінського боку до неї були залучені
внутрішні, залізничні, конвойні, прикордонні війська НКВС, спецгрупи НКВС, оперативники НКДБ та агенти Головного розвідувального управління та Головного управління контррозвідки
НКО («СМЕРШ»), міліція, різноманітні частини з охорони
залізничних мостів, заводів тощо, частини винищувальних
батальйонів – т. зв. «істребки» («ястребки»), загони сприяння із
місцевого населення, спеціальні озброєні частини районних
активістів, контрбанди – спецчастини, організовані з колишніх
членів ОУН та УПА тощо. Провідна роль при цьому покладалася
на НКВС на чолі з Л. Берією, заступники якого Сергій Круглов і
Іван Сєров керували протиповстанською діяльністю з організованого у м. Рівному оперативного штабу.
У роки війни НКВС СССР (з 1946 р. МВС СССР) з його
системою виправних таборів – архіпелагами ГУЛАГ і ГУПВІ
(табори для військовополонених та інтернованих) і власними
військами фактично перетворився на державу в державі. У
військах НКВС у 1944 р. нараховувалося 907 тис. осіб, які
включали до свого складу окремі авіаційні, танкові, кавалерійські
та інші частини. (Фактично всі війська НКВС були регулярними
збройними силами, на кшталт німецьких Ваффен СС, а не
воєнізованими формуваннями). Л. Берія навіть просив Й. Сталіна

446 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

дещо скоротити цю внутрішню армію. Однак, незважаючи на
певне зменшення чисельності, наприкінці війни у спецвійськах
НКВС служили 655 тис. військових. За рахунок цивільних
співробітників (їх наприкінці 1945 р. налічувалося 846 тис.)
беріївське відомство розрослося до 1,5 млн осіб. На НКВС
покладалися різноманітні завдання: захист кордонів СССР,
боротьба з кримінальними злочинцями, підтримання громадського
порядку, паспортизація населення, охорона ув’язнених у таборах
тощо, проте одним з найважливіших серед них була війна з УПА і
подібними формуваннями, створеними на теренах країн Балтії,
Білорусії, Польщі тощо.
На кінець липня 1944 р. – у розпал боротьби з повстанцями –
внутрішні війська НКВС нараховували в Українському окрузі
одну дивізію, 9 бригад, один кавалерійський полк та один
танковий батальйон – загалом 33 011 осіб, а також одну бригаду,
дислоковану на території Румунії. Внутрішні війська Білоруського
округу складалися з 2 дивізій та одного окремого стрілецького
полку (всього 10 461 військовий). Про те, що напруга в Україні не
спадала, свідчить той факт, що якщо на початок жовтня 1944 р.
лише в західних областях України дислокувалося 26 304 бійці
внутрішніх військ НКВС, що були зведені в 14 бригад і
одну дивізію, то на літо 1945 р. тут нараховувалося вже
34 865 осіб.
Народний комісаріат державної безпеки – НКДБ СССР,
очолюваний Всеволодом Меркуловим, також збільшився у воєнні
роки і на середину 1945 р. налічував у своїх рядах близько 115 тис.
осіб. Це відомство з кінця війни займалося переважно
переслідуванням «німецьких посібників», фільтрацією понад
6,8 млн совєтських цивільних і військовополонених, репатрійованих із Німеччини до СССР. Новою сферою діяльності НКДБ стало
поширення совєтської системи на країни Центральної та Східної
Європи. Під час війни орган військової контррозвідки
(Спеціальний відділ) спершу став частиною НКДБ, проте у квітні
1943 р., згідно з постановою ДКО, дістав назву Головного
управління контррозвідки НКО СССР «СМЕРШ». Він був
переведений під безпосереднє керівництво Сталіна як наркома
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оборони. Ця структура стала своєрідним симбіозом військового
командування й спецслужб і, крім головних функцій – захисту
армії від проникнення шпигунів, виконувала роль засобу реалізації
сталінським режимом таємної політики поза межами СССР. У
травні 1946 р., коли «СМЕРШ» об’єднали із МДБ на чолі з
міністром Віктором Абакумовим, його штат нараховував близько
60 тис. осіб [78].
А втім, як виявилося, сталінській імперії було недостатньо цієї
колосальної потуги, щоб подолати повстанський рух. Тож до
боротьби залучили ще й збройні сили. З моменту вступу Червоної
армії у Західну Україну і практично до кінця Другої світової війни
саме вона була тут уособленням сталінської влади. Партійні та
совєтські органи, якщо вони взагалі були створені, були настільки
слабкими і безпорадними, що без військ не здатні були захистити
навіть самих себе, не кажучи вже про якесь здійснення влади в
регіоні. Саме Червона армія відіграла основну роль у встановленні
й утриманні на західноукраїнських теренах комуністичного
режиму і саме на її багнетах цей режим і тримався. Відтак усі
наймасштабніші заходи сталінської влади в західних областях не
обходилися без участі армії. На неї покладалися, крім участі у
придушенні повстанського руху, ще й військові мобілізації,
відселення і депортації місцевого населення та інші заходи.
За совєтських часів роль збройних сил у боротьбі проти
антисталінського опору цілковито замовчувалася. Червону армію
перетворили на «священну корову» комуністичної ідеологія, і вона
знаходилася поза межами будь-якої критики. Звісно, образ
«визволителів Європи від коричневої чуми» могли підважити дані
про каральну діяльність Червоної армії проти цивільного
населення і повстанців. У свою чергу, дослідники настільки
звикли до казенної формули про «чекістсько-військові операції»,
що всіляко наголошуючи на частині «чекістські», не помічали
другої складової – «військові». Це сформувало певне упередження,
буцімто, з УПА воювали переважно війська НКВС, а армія до
цього не була причетною.
Керівництво УПА давало собі ради, що відкритий виступ
повстанських загонів з їхнім слабким військовим вишколом та
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поганим озброєнням проти такої величезної армії матиме згубні
наслідки. Тож рекомендувалося в сутички з совєтськими військами
не вступати, а зберегтися, і після того, як вони підуть на Захід,
продовжити боротьбу проти сталінської імперії у тилу. Однак
уникнути зіткнення з Червоною армією, частини якої швидко
заповнювали західноукраїнські землі, не вдалося. Та партизанська
війна, яку розпочала УПА, велася всіма можливими прийомами й
методами. Повстанці атакували окремих військовослужбовців і
невеличкі загони червоноармійців, вчиняли терористині акти
проти партійних і совєтських керівників, співробітників НКВС
тощо; вчиняли напади на військові колони з боєприпасами та
продовольством, штаби, склади і бази Червоної армії; організовували диверсії на шляхах сполучення, виводили з ладу мости,
лінії зв’язку та електропередачі; збирали розвідувальні дані, які
нерідко обмінювалися у німців на зброю. Назагал контакти з
вермахтом мали спорадичний характер і зводилися до допомоги
німецьким розвідувальним службам, які діяли в совєтському тилу,
виведення з оточення та за лінію фронту солдатів і військовополонених, що втекли з полону тощо.
УПА не могла спричинити важких втрат, однак її діяльність
мала для Червоної армії невтішливі наслідки передусім через те,
що фактично позбавила її розвідувальних даних про вермахт. Цю
інформацію зазвичай надавали совєтські партизани, дії яких на
території західних областей були фактично паралізовані.
Від 1944 р. і до середини 1945 р. боротьба між УПА і
совєтами не лише не уповільнилася, а навпаки – розгорнулася з
новою силою. За рік бойових дій проти повстанців (лютий 1944 –
лютий 1945 р.) НКВС провів 9 508 чекістсько-військових операцій,
при цьому було вбито 73 333, захоплено живими 73 965 осіб,
з’явилося з повинною 53 333 особи, у т. ч. й тих, хто ухилявся від
служби в Червоній армії. Совєтські втрати становили: вбитих –
1 708, поранених – 2 076 й таких, що зникли безвісти, – 317 осіб.
Тут відразу впадає у вічі непропорційне співвідношення між
загиблими повстанцями і совєтськими: перших у багато разів
більше. Це можна пояснити не лише тим, що з повстанцями билася
добре озброєна, відповідно підготовлена і численно переважаюча
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армія, а й тим, що серед загиблих було чимало цивільних. Про це
непрямо свідчить той факт, що в совєтських документах існує
невідповідність між захопленими в полон повстанцями і кількістю
вилученої в них зброї – людей завжди значно більше, ніж зброї.
Отже, виходить, що чекісти або записували «мертві душі», або то
були цивільні, які загинули під час каральних акцій і були внесені
до списку вбитих повстанців.
А назагал Західна Україна сплатила високу ціну за своє
прагнення до свободи: від 1944 до 1952 рр. тут було репресовано
майже півмільйона осіб (заарештовано понад 134 тис., вбито більш
як 153 тис., вислано довічно за межі України понад 203 тис. осіб) [78].
Залучення регулярних військ до антипартизанських акцій
неминуче призводило до бруталізації методів ведення бойових дій
та деморалізації самих червоноармійців, яким доводилося воювати
проти цивільного населення. Тут напрошуються певні аналогії.
Найсуттєвішу ревізію стандартних оцінок німецької армії часів
Другої світової війни, яка на початку 1990-х рр. минулого сторіччя
радикально змінила погляди науковців на це питання, здійснив
американський дослідник Омер Бартов. Автор довів, що не тільки
війська СС, а й вояки вермахту істотно вплинули на процес
варваризації війни на Сході і перетворення її на геноцидне
винищення. Зміни потребує й погляд на участь Червоної армії у
боротьбі з повстанськими рухами. Ця війна була сповнена численними прикладами воєнних (поряд з військовими) злочинів проти
мирного населення: спаленням цілих сіл, масовими розстрілами,
вбивствами та гвалтуванням, пограбуваннями тощо. (У статті 6
Статуту Міжнародного воєнного трибуналу, прийнятого 8 серпня
1945 року, вперше перелічено міжнародно-правові злочини:
злочини проти миру, воєнні злочини та злочини проти людяності.
Воєнним злочином відповідно до Статуту визнавалось порушення
законів та звичаїв війни, такі, як: вбивство, катування чи взяття у
рабство чи для інших цілей цивільного населення окупованої
території; вбивство чи катування військовополонених чи осіб, які
знаходяться у морі; вбивство заручників; пограбування державної
чи приватної власності; безглузде знищення міст чи сіл; розорення, не виправдане військовою необхідністю, та інші злочини).
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Важливим моментом в оцінці боротьби сталінської імперії
проти УПА має стати визнання її геноцидним злочином. Такий
прецедент було вже створено, коли Європейський суд з прав
людини (далі ЄСПЛ) у березні 2019 р. відхилив скаргу колишнього
співробітника КГБ Станісловаса Дрелінгаса, визнаного винним у
геноциді за участь в операції із затримання командира литовських
партизан, які боролися із совєтською владою – Адолфаса
Раманаускаса-Ванагаса.
ЄСПЛ погодився з поясненнями Верховного суду Литви про
те, що совєтськими окупантами здійснювалося системне знищення
литовських партизан, і це може вважатися геноцидом литовського
народу. Після затримання А. Раманаускаса-Ванагаса катували,
окупаційний суд засудив його до смертної кари, в 1957 році він
був страчений. У післявоєнному збройному опорі в Литві брало
участь не менше 50 тис. осіб.
На думку міністра юстиції Литви Ельвінаса Янкявічюса:
«ЄСПЛ визнав, що заявник на законних підставах був засуджений
за причетність до геноциду, а це значить, що ЄСПЛ одночасно
визнав, що репресії Совєтського Союзу проти партизан як значної
частини національної групи можуть вважатися геноцидом».
Міністр також зазначив, що «досі не переважала міжнародна
громадська думка про те, що совєтські репресії, на відміну від
нацистських репресій, були рівні геноциду». «Це рішення має
змінити положення», – сказав він [79].
Слід також наголосити, що дуже проблематичним видається
питання стосовно наявності у протистоянні між УПА і сталінською державою елементів «громадянської війни в Західній
Україні», яке подекуди лунає у вітчизняній історіографії. Під час
другої окупації Червона імперія діяла тут ще брутальніше,
повертаючи владу. За умов відсутності підтримки з боку
переважної більшості населення совєтська влада могла спиратися
лише на купку місцевих колаборантів та привезених зі Сходу
функціонерів. І навряд чи наявність у Червоній армії мобілізованих в
Україні східняків може додати сталінській окупації присмак
громадянської війни. Власне, у тому й полягала головна загроза з
боку ОУН та УПА, що вони впродовж тривалого часу
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унеможливлювали утвердження сталінізму на західноукраїнських
теренах.
Війна України проти Сталіна вражає своїми масштабами,
тривалістю, жорстоким характером, безкомпромісністю та жертовністю з боку повстанців. Вона руйнує совєтські міфи про
локальність, спорадичність і обмеженість «бандитських дій
буржуазних націоналістів», їхню відірваність від свого народу. Без
масової підтримки з боку населення така боротьба була б
неможливою. При цьому українські повстанці суттєво відрізнялися
від сталінських партизанів. Останні були, по суті, інтегрованою
частиною Червоної армії, їх основу становили не місцеві
мешканці, а закинуті з Москви військові спеціалісти, звідки вони
постачались і керувалися. Частка українців і селян поміж
совєтських партизанів була значно меншою, ніж загалом в Україні,
і навіть на завершальному етапі війни не сягала 50 %. Натомість
УПА на 97 % складалася з українців, на 79 % – зі селян. Через лави
УПА пройшли сотні тисяч осіб, а сотні тисяч членів їхніх сімей
були тим чи іншим способом залучені до цієї боротьби і також
ставали жертвами сталінських репресій і депортацій. Усе це
сформувало ту трагічну і героїчну історичну пам'ять про ці події,
яку попри всі старання імперії ніколи не вдалося знищити.
Навпаки, вона стала справжнім національним символом, плідним
ґрунтом для плекання української самостійницької ідеї. Пам'ять
про Голодомор і про УПА об’єднує Захід і Схід та утворює
загальноукраїнську антиімперську, антитоталітарну державницьку
історичну пам’ять. Після проголошення незалежності вона
відродилася, засвідчила про себе на Майдані і наразі становить
важливу складову модерної української ідентичності.
Слід зазначити, що у той чи інший спосіб рухи, подібні до
УПА, які діяли у роки війни, як і окремі діячі ОУН – її
ідеологічного, організаційного і керівного ядра – могли бути
причетними до масових вбивств чи то інших воєнних злочинів.
Вірогідно, серед їхніх жертв могли бути євреї, хоча УПА
сформувалася вже у 1943 р., коли євреїв після Голокосту майже не
лишилося; напевно серед жертв були советські військові, надіслані
зі Сходу цивільні чи місцеві, які колаборували зі сталінською

452 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

владою; вочевидь жертвами ставали і поляки, які подекуди і самі
виступали у ролі катів у безжальному міжетнічному конфлікті, що
розгорівся на Волині. Безумовно, що всі ці злочини і причетні до
них злочиці мають бути засудженими. Однак не це становить суть
історії ОУН і УПА. Попри всю складність і неоднозначність,
притаманну діям національно-визвольних рухів, історія УПА в її
основі була і залишається передовсім не історією «людовбивства»,
а історією боротьби з російською більшовицькою імперією за
незалежність України. І в цьому сучасна Україна є її спадкоємицею.
У цій боротьбі українці зазнали величезних втрат, проте нею вони
по праву можуть пишатись. УПА була найбільшою і найактивнішою антисталінською потугою часів війни. І в цьому контексті
вона цілковито вписується в антиколоніальну боротьбу народів,
яка тривала на різних континентах під час і після Другої світової
війни, а український націоналізм, як ідеологія цієї боротьби, був
типовим «антиколоніальним націоналізмом» з усіма притаманними йому крайнощами і особливостями.
Тож не випадково, що зараз стара-нова імперія робить спроби
дескредитувати ОУН і УПА та звинуватити українців, які
прагнули позбутися імперської влади і створити свою незалежну
державу, у фашизмі та колабораціонізмі з нацистами у роки війни.
Ось чому історія і міфи Другої світової війни не припиняють
відігравати таку значну роль у сьогоденні.
5. «Велика вітчизняна війна» як російський імперський
міф
Про стан країни, як і про людину, можна судити за їхньою
пам’яттю: скажіть, що ви пам’ятаєте, і ми продіагностуємо стан
вашого здоров’я. Діагноз країні зазвичай робиться на підставі її
офіційної політики пам’яті – документів вищих органів влади,
підручників з історії, пам’ятників і меморіалів, музеїв, офіційних
свят та пам’ятних дат, які відзначаються, – тобто за тими
комеморативними і меморіалізаційними практиками, які існують у
країні.
Кінець ХХ ст. позначився у світі бумом пам’яті. Крах
колоніальної системи, розвал СССР і совєтського блоку, створення
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у Південно-Африканській Республіці Комісії пам’яті і примирення, глобалізація і глокалізація (остання прагне до збереження
минулого на місцевому рівні) – все те, що П’єр Нора називає
«торжеством пам'яті» і що привело до переписування історії.
За останні кілька десятиліть політика пам’яті та політика
історії стали суттєвим аспектом внутрішньої політики та
міжнародних відносин як усередині Європи, так і в світі. Війни
пам’яті не вщухають, а розгоряються ще дужче. А гарячі війни
починаються з війн пам’яті. Російсько-українська наочний тому
приклад. В основі російської антиукраїнської пропаганди лежить
теза про те, що у Києві шляхом державного перевороту прийшла
до влади «фашистська хунта». Натомість Росія, як спадкоємиця
СССР та його Великої Перемоги над фашизмом, що принесла
свободу всій Європі, має особливу відповідальність за мир у світі
й покарання тих, хто становить йому загрозу. Створений ще за
часів Сталіна міф «Великої вітчизняної війни» залишається в
епіцентрі ідеологічного, політичного, а наразі вже й військового
конфлікту з Росією. Якщо в Білокам’яній цей міф розглядається як
стрижень, довкола якого має формуватися російський патріотизм
та ідентичність, в Україні і сама назва «Велика вітчизняна», і її
символи
заборонені
для
використання
відповідно
до
декомунізаційних законів.
Політичні науки так влаштовані, а «memory studies» до них
належить, що вони не здатні щось пояснити без опертя на
історичний фундамент. Зрозуміти сучасне без розуміння минулого
практично неможливо. І цьому не зможе зарадити жодна новітня
теорія, «блискучий термін», модний вислів чи зграбний
методологічний прийом. Те, що лежить, здавалося б, перед очима
сучасного дослідника політики пам’яті, ніколи не розкриється і не
стане зрозумілим без ретельного історичного аналізу. Тож варто
докладніше, з перспективи сьогодення поглянути на деякі
засадничі підвалини старого сталінського міфу, зокрема його
назву, свято День Перемоги, героїчні символи тощо.
Міф Великої вітчизняної розпочинається зі створення самої
цієї назви, яка завжди тлумачилась як народна, що виникла
«знизу». А втім, тут існує ціла низка проблем. По-перше, назва цієї
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війни виникла ще до того, як сама ця війна (з Німеччиною)
розпочалася. По-друге, це мала бути зовсім інша війна – не
оборонна, як це сталось унаслідок німецького нападу, а
наступальна, превентивна, «визвольна» – у сенсі «звільнення
Європи від капіталізму». По-третє, ця назва, в якій на перший
погляд проглядається відверта аналогія з «Отечественной войной
1812 г.» і неприхований російський націоналізм, від початку
вписувалася у суцільно марксистський наратив. Тож, коли, чому і
навіщо та війна почала зватися «вітчизняною»?
У марксистській літературі термін «вітчизняна війна»
першими почали вживати самі класики. Основою ставлення до
майбутньої «пролетарської Батьківщини» марксизм висунув
класовий інтернаціоналізм, а не патріотичні почуття. Отже,
боротьба пролетаріату за своє визволення мала бути національною
за формою й класовою за змістом. Водночас повалення капіталістичного ладу, згідно з марксистською теорією, трактувалося не
лише як інтернаціональний, але і як патріотичний обов’язок
робітничого класу, а громадянська війна з буржуазією розглядалася як боротьба за «пролетарську Батьківщину», як «вітчизняна
війна пролетаріату».
У цьому річищі більшовики попервах розглядали «Жовтневу
революцію» – як відправну точку у «великій вітчизняній війні»,
що її повели очолювані пролетаріатом експлуатовані класи Росії й
світу. «Та вітчизняна війна, – писав В. Ленін, – до якої ми йдемо, є
війною за соціалістичну Батьківщину, за соціалізм як Вітчизну, за
совєтську республіку як загін всесвітньої армії соціалізму» [15,
с.353 – 355]. Отже, ідея «вітчизняної війни» відбивала в
більшовицькій ідеології передовсім класовий, а не національний
сенс і корелювалася зі Світовою революцією.
Під час громадянської війни Й. Сталін додав нових патріотичних барв до цього терміна. Він писав, що «партія підняла народ на
вітчизняну війну проти нападу військ іноземної інтервенції, проти
заколоту скинутих революцією експлуататорських класів», а у
статті «Український вузол», яка побачила світ у березні 1918 р.,
назвав події, що відбувалися в Україні, «визвольною Вітчизняною
війною проти іноземного ярма, що йде зі Заходу».
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У сенсі національного патріотизму ця назва почала співвідноситися тільки наприкінці 1930-х рр., коли сталінська
пропаганда взяла на озброєння російський націоналізм. Так, у
навчальних програмах Головного управління політичної пропаганди РСЧА російська патріотична тематика наголошувала на
героїчній військовій минувшині російського народу, «вітчизняних
війнах», що він їх колись вів, а також на боротьбі з німцями
впродовж усієї російської історії (особливо під час Першої
світової). Усе це, на думку сталінських ідеологів, мало підготувати
армію до неминучості зіткнення з Німеччиною, простіше кажучи –
завдання їй превентивного удару.
Як назвати цю війну, ще не знали, тож і називали її у
документах по-різному. Зокрема, у підготовленому 26 травня
1941 р. «Проекті розділу про завдання політичної пропаганди у
Червоній армії, що випливають із виступу тов. Сталіна 5 травня
1941 р.» (про вірогідний випереджувальний удар по Німеччині),
зазначалося, що «виховання особового складу повинно проводитися у войовничому, наступальному дусі, у дусі неминучого
зіткнення Совєтського Союзу з капіталістичним світом і постійної
готовності перейти в нищівний наступ». Червоноармійцям пропонувалося роз’яснювати, що війна з боку СССР буде «великою та
справедливою», натомість із боку капіталістичних країн –
несправедливою.
У проекті директиви від 9 червня 1941 р. «Про завдання політичної пропаганди у Червоній армії на найближчий час» (автор
О. Запорожець) зазначалося, що особовий склад РСЧА має
готуватися до «ведення справедливої наступальної та нищівної
(рос. «всесокрушающей») війни».
Показово, що світову війну, яка за безпосередньої участі
«Країни Совєтів» спалахнула у вересні 1939 р. (до речі, сам вождь
вважав, що Друга світова розпочалася ще у 1938 р.), совєтські
ідеологи слідом за Й. Сталіним називали «другою імперіалістичною», ніби демонструючи повну відмежованість від неї СССР [54,
с.370 – 372]. У липні 1939 р. Наркомат оборони СССР навіть видав
книгу «Друга імперіалістична війна розпочалася». У ній йшлося
про перспективи спільного з Англією і Францією нападу на країни
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«осі», в першу чергу – на Німеччину. Але вже після укладання
пакту Молотова-Ріббентропа спецоргани фіксували висловлювання серед військових на кшталт того, що Совєтський Союз цим
пактом «дав можливість розпочати другу імперіалістичну війну».
Також у одному з перших наказів Військової ради Білоруського
фронту наголошувалося: «Польські поміщики і капіталісти поневолили робітничий люд Західної Білорусії та Західної України, ...
насаджують національний гніт і експлуатацію. ... кинули наших
білоруських і українських братів у м’ясорубку другої імперіалістичної війни». Тож, як бачимо, назва стала доволі поширеною.
Слід також зазначити, що у цей період у пресі активно
вживався вираз «вітчизняна війна» стосовно подій у Китаї. Ба
більше, її називали ще й «священною». «У відповідь на вторгнення
японської вояччини, – зазначав в одному зі своїх виступів поет
М. Бажан, – китайські маси відповідають священною вітчизняною
національно-визвольною війною».
Отже, як свідчать згадані вище пропагандистсько-ідеологічні
настанови, а також новітні наукові розвідки про військовополітичні плани совєтського керівництва, Червона армія готувалася не до оборонної, а до наступальної війни, що було цілком
логічним за тих умов. Однак Сталін проґавив з випереджувальним
ударом, натомість 22 червня 1941 р. Гітлер його завдав, і цим
визначилася його стратегічна перевага на початку Німецькосовєтської війни. Восени 1941 р. німці були вже під Москвою. Тож
за нових умов визначальним завданням совєтської пропаганди
стала швидка переорієнтація з наступальних на оборонні мотиви.
22 червня заступник голови РНК СССР В. Молотов у своєму
виступі на радіо провів пряму аналогію між походом Наполеона на
Росію у 1812 р. та гітлерівською навалою на СССР. Наступного
дня у газеті «Правда» під виразною назвою «Велика Вітчизняна
війна совєтського народу» було надруковано розлогу статтю
одного з чільних ідеологів більшовицької партії О. Ярославського
(невдовзі її було перевидано колосальним накладом окремою
брошурою). У ній автор визначив оборонний характер війни СССР
з Німеччиною, накреслив основні завдання совєтської пропаганди
за нових умов. Досвідчений партієць Ярославський зовсім не
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споминав тут про революційні символи більшовиків, проте
нагадував співвітчизникам про боротьбу російського народу із
загарбниками у минулому, закликаючи усіх орієнтуватися на
найкращі взірці російських воєнних перемог, що їх було здобуто у
Льодовому побоїщі, у Вітчизняній війні 1812 р. і, врешті-решт, у
ході боїв Червоної армії з німецькими окупантами в Україні і
Білорусії у 1918 р. (ці останні події слідом за Сталіним він також
називав «вітчизняною війною»).
Проведення паралелей між нацистською агресією та
вітчизняними війнами, що їх вели народи Росії в минулому, мало
насамперед донести до населення ідею про те, що війна з
Німеччиною ведеться не в ім’я чергового «визволення» якогось
народу від «капіталістичного гноблення» та «навернення на шлях
соціалізму», навіть не задля комуністичної влади, а лише в ім’я
збереження держави як такої. Водночас влада відверто демонструвала свої наміри спертися у цій війні не на «абстрактну революційну свідомість мас», а на неодноразово перевірений історією
засіб – національно-патріотичні почуття росіян [54, с.323 – 325].
Пропаганда почала перелаштовуватися, як писали совєтські
історики, на «всебічне обґрунтування і розтлумачення населенню
визвольного, справедливого характеру ... війни, шляхетних цілей
захисту Батьківщини». І слід зазначити, що ця пропагандистська
перебудова виявилася для більшовиків непростою справою,
передовсім через те, що вони не відчували міцної підтримки
«знизу». Нагальна потреба роз’яснювати «справедливий характер
війни» залишалася актуальною і роком пізніше. Так, у тезах партії
та уряду, виданих до дня святкування 1 Травня у 1942 році, Сталін
наголошував, що сила Червоної армії полягає насамперед у тому,
що вона «веде не загарбницьку, не імперіалістичну, а війну
вітчизняну, визвольну, справедливу». Також у наказі наркома
оборони від 1 травня 1942 р., немов би виправдовуючись за
можливі звинувачення, Сталін підкреслював: «... У нас нема таких
цілей, щоб захопити чужі країни, підкорити чужі народи…».
На тлі деморалізації і дефетизму (пораженства), які запанували на фронті і в тилу, в умовах антирадянських повстань, що
спалахнули на самому початку війни у нещодавно приєднаних до
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СССР регіонах по всьому західному кордону, пропагандистський
пафос гасла «вітчизняної війни» здавався декому навіть з
представників російської військової еліти недоречним і штучним.
«Війна з Німеччиною зветься вітчизняною війною неправильно, –
зазначив 29 червня 1941 р. начальник 3-го відділу Управління
продовольчого постачання Головного інтендантського управління
Червоної армії Чувилинков, – вітчизняною війною можна називати
лише таку війну, для ведення якої підіймається весь народ, без
розрізнення класів, станів тощо. А в совєтсько-німецькій війні є
чимало пораженців». (Зверніть увагу, яку назву дав командир цій
війні! Зараз ми кажемо «Німецько-совєтська війна 1941 – 1945 рр.» –
першим має згадуватися агресор.)
Надалі, в ході роздмухування потужної національнопатріотичної пропаганди, до назви «Велика вітчизняна» (в СССР
все мало бути «великим») призвичаїлися. Невдовзі народницький
наголос у ній, запропонований О. Ярославським («Велика
Вітчизняна війна совєтського народу») було змінено Сталіним на
державницький («Велика Вітчизняна війна Совєтського Союзу»).
Саме таку назву отримала опублікована у 1942 р. книга, до якої
були зібрані всі промови, накази і виступи вождя за перший рік
війни. Утім, цю війну називали по-різному – залежно від того, з
яких перспектив на неї дивилися.
Совєтська історіографія завжди наголошувала, що причини
Другої світової війни полягали насамперед в ідеологічному
протиріччі між капіталізмом і комунізмом, що й призвело до
зіткнення між нацистською Німеччиною і комуністичним СССР.
Однак за ближчого наближення можна побачити, що від самого
свого початку Друга світова, як і Перша, розгорталися на тлі
імперіалістичних протиріч. Усі імперії (в тому числі СССР) билися
за розподіл світу, сфери впливу, за нові території і колонії.
Відомий історик і політолог А. Авторханов зазначав, що не
було єдиної «вітчизняної війни», а були три війни, які переростали
одна в іншу:
- одна війна – завойовницька, колоніальна проти Фінляндії і
Польщі і майже одночасна анексія Совєтським Союзом країн
Балтії, Північної Буковини, яка вважалася спірною територією, та
Бессарабії (1939 – 1940);
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- друга війна – це оборонна війна, яка називається
«вітчизняною», проти Німеччини;
- третя війна – завойовницька колоніальна війна СССР в
Східній Європі і на Балканах під гаслом «визволення» тамтешніх
народів від фашизму.
Що стосується першої і третьої воєн, то вони, без сумнівів,
були імперіалістичними і велися в ім'я розширення совєтської
імперії. У цих війнах поряд з комуністичною риторикою свою
роль відігравав великодержавний шовінізм, російський націоналізм та різні етнофобії. Ворогом для Сталіна був не так
націонал-соціалізм, як спочатку поляки, румуни, фіни, японці, а
врешті – й самі німці.
А ось чи була ця «друга війна» оборонною, справедливою і
дійсно «вітчизняною»? Це питання. Як уже зазначалося, якщо б не
випереджувальний, превентивний удар, завданий Гітлером,
агресором виявився б Сталін. Згадаємо також про національновизвольні рухи неросійських народів, сам факт наявності яких
сильно підважує міф «Великої вітчизняної» та «дружби народів».
Але те, що Велика вітчизняна ніколи такою не була, найбільш
виразно засвідчує саме російський антисталінський рух – найбільш
численний серед інших. Прихильники КОНР та РОА не визнавали
цю війну «вітчизняною», а називали «Другою громадянською»,
позаяк вважали її продовженням 1917 р. [80].
Як уже зазначалося, модель «громадянської війни» у разі
України не зовсім підходить. Не було війни українських
націоналістів проти українських комуністів. Не було української
громадянської війни, а була війна сталінської імперії проти
українського національно-визвольного руху. Так само, як під час
Війни за незалежність США. Хоча на боці англійської монархії
воювало чимало американських лоялістів, війна все ж була не між
ними і прибічниками незалежності, а між Британською короною і
повсталими колоніями.
День Перемоги 9 травня був і залишається наріжним каменем
міфу Великої вітчизняної війни. Як відомо, союзники першими
підписали капітуляцію з німцями – 7 травня 1945 року в штабквартирі генерала Ейзенхавра, а наступного дня – 8 травня
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аналогічний акт було укладено в совєтській ставці в БерлінКарлхорсті в присутності маршала Жукова. Втім, Сталін наказав
встановити День Перемоги 9 травня, як день «торжества совєтського народу» на честь здобутої перемоги, що і було зроблено
згідно з указом Президії Верховної Ради СССР. (Так само
3 вересня 1945 р. було встановлено ще одне свято Перемоги – над
Японією.) Отже, виходило так, що в СССР відзначали свято
«Перемоги совєтського народу», а не всіх союзників назагал, до
того ж у різні з ними дні. Таким чином, Перемогу і пам’ять про неї
було поділено на нашу і не нашу. Друга світова війна стала чужою
війною, натомість Велика вітчизняна – своєю рідною.
Найбільш яскравою подію перших років святкування був
грандіозний салют – 30 залпів із тисячі гармат та парад Перемоги,
який відбувся 24 червня 1945 р. у Москві на Красній площі. А у
1946 р. до річниці Перемоги було присвячено процедуру
урочистого нагородження особового складу, причетного до
встановлення прапора Перемоги над будівлею Рейхстага у травні
1945 р. – усього 5 чоловік.
Тут принагідно згадати про ще один символ Перемоги –
Червоний прапор. Ним стало одне з дев’яти полотнищ,
виготовлених спеціально для вивішування над Рейхстагом (до
Третьої ударної армії, яка штурмувала Берлін, входило дев’ять
дивізій). Коли «будівлю державних зборів» уже здобули,
розвідникам – червоноармійцю Михайлу Єгорову і мол. сержанту
Мелитону Кантарії, які не брали участі у штурмі, наказали
встановити прапор. Але ті повернулися ні з чим: мовляв, «там
темно, а ми без ліхтарика». Тоді вдруге з ними відрядили
кремезного політрука – українця лейтенанта Олексія Береста. Це
було в ніч на 1 травня. На той час кілька прапорів уже майоріло
над Рейхстагом. Скажімо, значно раніше свій прапор вивісила
група капітана Володимира Макова із 171-ї стрілецької дивізії.
Знамено, встановлене Берестом, Єгоровим та Кантарією за
вказівкою командування дуже скоро зняли, і воно зберігалося у
штабі. Напис «150-та Ідрицька стрілецька дивізія...» на ньому
зробили пізніше, перед тим, як перевозити до Москви. Але в
параді Перемоги 24 червня 1945 року той прапор через низку
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причин так і не був використаний: чи то комусь здалося, що мав
«непарадний вигляд» (від нього ще й шмат відірвали, натомість у
колонах вояки несли штандарти спеціально вишиті на гарному
оксамиті), чи то прапороносці нібито погано стройовим кроком
ходили тощо.
Аж до 1965 року про «прапор Перемоги» не згадували. Він
висів у Музеї Червоної армії у Москві. Коли розпався Совєтський
Союз у єльцинівській Росії на кілька років відмовилися від
помпезних парадів до Дня Перемоги і лише в 1996-му було
прийнято закон про використання копій «прапора Перемоги»,
утім, без серпа і молота. У 2007 році в Росії було затверджено
закон про статус «прапора Перемоги». При чому комуністи
наполягли тоді, аби на прапор повернули серп і молот.
У цьому «символі великої Перемоги» від початку все було
калічним: це полотнище не використовувалося під час штурму, як
не брали в ньому участь і самі прапороносці, яких відібрали за
етнічною ознакою – грузина і росіянина. Саме вони, а не ті, хто
першим підніс прапор над Рейхстагом, й отримали звання Героїв.
Відповідно, й фільмування цієї події було постановочним. Потім
зроблені світлини ще й довелося «чистити», бо у одного з
військових на руці були помітні декілька трофейних годинників.
Повертаючись до святкування Дня Перемоги, зазначимо, що
вже з 1948 р. 9 травня було оголошено робочим днем (вихідним,
натомість, стає 1 січня). Попри те, що культ пам’яті війни і
Перемоги зародився ще за часів Сталіна, тоді він не набув
популярності. Сталін був зацікавлений лишень у плеканні власного культу і не бажав зайвий раз нагадувати про припущені ним
самим помилки і ятрити травматичний досвід війни. Натомість
оспівувалися відродження могутності та величі Совєтського
Союзу та непогрішимість самого генералісимуса. Парадокс
Перемоги полягав і в тому, що звитяжна боротьба народів проти
нацистів призвела до ще більшого придушення свободи в СССР:
Сталін використав її для посилення своєї влади. Совєтський
письменник Василь Гроссман справедливо назвав цю Перемогу
«перемогою Сталіна над власним народом». Відтоді совєтська
пам’ять війни щільно пов’язана зі сталінізмом, як неподільними в
ній стали свобода і гніт.
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За часів Микити Хрущова, для якого будівництво комунізму
стало ideе fixе, на минуле не оглядалися. День Перемоги не
святкували також, щоб не нагадувати про самого Сталіна, культ
особи якого було розвінчано на ХХ з’їзді КПСС. А втім, саме
Хрущову ми «завдячуємо» творенням українського варіанта міфу
Великої вітчизняної. Ще під час війни він ініціював упровадження
«загальнонародних, національно-державних свят українського
народу»: Дня визволення Києва (6 листопада) та Дня визволення
України (14 жовтня), які, як пам’ятні дати, відзначаються й досі. А
вже ставши першим секретарем ЦК КПСС, він у 1961 р. домігся
надання Києву звання міста-героя. Це почесне звання було
впроваджене в 1945 році і присвоєне «за героїчну оборону в
Великій Вітчизняній війні» лише Ленінграду, Севастополю,
Волгограду-Сталінграду і Одесі. Хрущову цей крок дався не без
певних проблем, адже оборона Києва асоціювалася у колишніх
сталінських маршалів з найбільшим в історії війни оточенням і
поразкою совєтських військ, коли у полон потрапило понад
півмільона осіб. До того ж, керівництво обороною української
столиці здійснював генерал Андрій Власов – зрадник №1 у
сталінській імперії.
Назагал майже 18 років перемога у Великій вітчизняній у
СССР не святкувалася. Лише за Леоніда Брежнєва, коли провал
грандіозних планів побудови комунізму став очевидним, виникла
нагальна потреба знаходження нової цементуючої ідеї. Ось тоді
міф Великої вітчизняної й почали відроджувати. Указом Президії
Верховної Ради СССР від 26 квітня 1965 року 9 травня знову було
оголошено вихідним днем. Розгорнулася кампанія зі створення
відповідних ритуалів. Того ж року Москва стала містом-героєм і
тут було проведено парад на честь Перемоги. Відтоді такі паради
проводилися тільки в ювілейні роки – в 1965 і 1985 роках. Назагал
у СССР щорічно 1 травня і 7 листопада проводилися два паради за
участю військової техніки. 1 травня – на честь Міжнародної
солідарності трудящих (до 1968 р) і 7 листопада – річниці
«Жовтневої революції» (до 1990 р.).
Апогей творення міфу війни припав на брежнєвський період,
коли після «відлиги» до влади прийшли неосталіністи – ветерани
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«Великої Вітчизняної», які домінували в політичному житті країни
впродовж 1970–1980 рр. Саме в ці роки пам’ять про війну була
перетворена у справжній культ. Як засіб підтримки і легітимації
міфу про переваги комуністичної системи, «Велика Вітчизняна
війна» навіть дещо посунула «Велику Жовтневу соціалістичну
революцію». Вона стала також знаряддям формування нової
совєтської ідентичності, а згода з офіційним трактуванням Великої
вітчизняної стала сприйматися як обов'язковий елемент вияву
лояльності совєтського громадянина щодо держави. Саме в ці роки
назву «друга світова війна» почали писати з маленької літери,
натомість у назві «Велика Вітчизняна війна» два слова писали з
великої. Проте, як влучно зазначила одна німецька дослідниця:
«Міф війни ніс у собі ідентифікуючий і дисциплінуючий вплив на
зовсім не гомогенне і в цілому аполітичне совєтське суспільство»
[81, с. 219].
Поступово під тиском потужної пропаґандистської машини
суспільство опинилося в полоні цього грандіозного міфу. Активними учасниками й водночас знаряддям фальсифікації volens
nolens стали совєтські ветерани, які разом із поверненням у 1965
році вихідного дня святу «Великої Перемоги» поновили призабуту
за часів розвінчання культу особи традицію носити ордени та
медалі (з портретом Сталіна на зворотному боці). Ветерани, яких
за часів Хрущова суспільство геть занедбало, відчули ейфорію від
потужної дози підкресленої пошани та громадського визнання.
Але, врешті, саме суспільство заплатило за цю позірну й штучну
«реабілітацію пам’яті» ще жорсткішою забороною на правду.
Одночасно з відновленням Дня Перемоги почалося оформлення місць ритуалізованої пам'яті про війну. На території Союзу
стали зводити гігантські архітектурні та скульптурні меморіали:
вже в 1967 році відкрилися два пам'ятники, наділені найбільшим
символічним значенням: Могила невідомого солдата біля Кремлівської стіни і монумент «Батьківщина кличе!» у Волгограді.
Хоча на будівництво в кожному місті воєнних пам’ятників не
жаліли грошей, упродовж усього совєтського періоду не було
прийнято жодної програми щодо пошуку і поховання військових,
які на цій війні загинули. Тож ще й досі принаймні понад 5 млн
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солдатів і офіцерів лишаються «зниклими без вісті», тобто не
похованими. До їх числа належить і мій дід – Андрій Іванович
Гриневич, який загинув під час Київського оточення 1941 р. у
лісах під Борисполем.
Окреме місце у совєтській політиці пам’яті про війну посідала
її перманентна фальсифікація. З одного боку, згідно зі совєтськими
канонами, влада активно опікувалася творенням численних
героїчних міфів. Поряд із цим, замовчувалися цілі періоди, окремі
важливі події, факти, постаті, щоб у такий спосіб формувати
потрібні ідеологічні міфи про цю війну.
Зазвичай війни сильно впливають на формування ідентичності. Перемоги підносять національний дух і єднають нації,
поразки їх деморалізують і спонукають до аналізу причин невдач і
відповідних змін. Тож кореґуванням ідентичності переймаються
здебільшого переможені країни, шукаючи у своїх невдачах ті
хиби, яких слід позбутися. Промовистими прикладами тут
виступають колишні країни гітлерівського блоку та Японія.
Переживши досвід тоталітаризму і мілітаризму, вони обрали шлях
демократії і прав людини. СССР був поодинокою країною серед
переможців, яка вдалася до переробки своєї ідентичності. Однак,
на відміну від Заходу, пам’ять про війну не стала в Совєтському
Союзі носієм демократичних цінностей антифашизму, а натомість –
традиційних націоналістичних та імперських вартостей, прикрашених комуністичною риторикою. Принципи свободи було замінено героїзмом і жертовністю совєтського народу. Навіть жахливі
людські втрати, відповідальність за які не останньою чергою
лежала саме на совєтському військово-політичному керівництві,
стали спочатку об’єктом замовчування, а згодом – предметом
особливої погорди: мовляв, саме ми зазнали в минулій війні
найбільших у світі втрат! [82].
Як ставилися до цього культу незаангажовані люди, можна
побачити на прикладі видатного російського письменника і
фронтовика Віктора Астаф’єва. «Заїдає текучка у зв'язку з
наближенням Дня Перемоги – просто з руками відривають, і не
змовкає телефон. – Писав він у листі. – Усім потрібна патріотична
балаканина про війну – відбиваюся як можу. Боже, яка ж все-таки
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ми нація, готова втопити все найсвятіше в нестримній балаканині
та безвідповідальній говорильні. Ні розуму, ні совісті, навіть не
розуміють блюзнірства, аби покрасуватися, груди героїчно
випнути, медалями пограти. Нікому і в голову не приходить
молитися, зовсім звихнуті голови у народу, покалічено свідомість
комуністичною мораллю і брехнею» [83].
Розкриття Великої брехні про Велику вітчизняну війну, що
розпочалося за часів перебудови і гласності, мало шоковий вплив
на суспільство. Так була виявлена і оприлюднена відверта
неправда офіційної пропаганди, на зразок «відсутності» таємних
статей у пакті Молотова-Ріббентропа, або покладання відповідальності за загибель польського офіцерства в Катині на німецьких
загарбників; названа вражаюча кількість совєтських військовополонених (5,8 млн), від яких відмовилася власна країна; обсяги
їхньої військової співпраці з ворогом, коли майже 1,5 млн
совєтських людей одягнули у роки війни однострої Німеччини і
воювали проти Сталіна в лавах вермахта та РОА. Суспільство
дізналося справжні цифри і факти про визначну американську
допомогу СССР по ленд-лізу, без якої неможливо було б виграти
війну, сталінські депортації «народів-зрадників» і багато чого
іншого.
Також було переглянуто безліч героїчних міфів, створених у
1941–1945 рр. совєтською військовою журналістикою. Це торкнулося, зокрема, історії таких «героїв-символів», як Зоя
Космодем'янська, «28 гвардійців-панфіловців», краснодонських
підпільників з «Молодої гвардії», обставин знищення білоруського
села Хатинь – як виявилося не німецькими окупантами, а їхніми
поплічниками під керівництвом колишнього старшого лейтенанта
Червоної армії Григорія Васюри тощо.
Згідно з класифікацією, розробленою свого часу російською
історикинею Оленою Сенявською за методами, що використовувалися в роки війни совєтською пропагандою для створення
необхідних їй символів, це: «фальсифікація – повна або часткова,
включаючи підміну одного героя іншим, привласнення чужих
заслуг, спотворення обставин подвигу, неправильне трактування
подій; несправедливе замовчування про одного героя або подвиг і
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цілеспрямоване звеличення іншого з використанням усіх
доступних засобів агітації і пропаганди; виділення одного героя з
ряду інших, які вчинили аналогічний подвиг, нерівна оцінка
однакового подвигу, персоніфікація подвигу; створення пропагандистського кліше, стереотипу героя, під який штучно «підганялися» живі, реально існуючі люди» [84, с. 234].
Після розвалу СССР намітилася суттєва різниця у ставленні
до Великої вітчизняної війни, її свят, символів і міфів у Росії та
Україні. В Росії на тлі «геополітичної катастрофи» саме цей міф
акумулював у собі всі ті імперські цінності, якими завжди пишалися в СССР: перемога над Заходом (Німеччиною), відвоювання
нових територій і розширення зон впливу на пів-Європи («і за
ціною не постояли»), врешті, перетворення Росії у надімперію –
«тоді нас всі боялися!».
Разом із приходом у Росії до влади Путіна туди згодом
повернувся і сталінський міф війни. У сучасній кремлівській
політиці пам’яті Велика вітчизняна та перемога у ній лишаються
ключовим міфом та змістовим стрижнем для творення нової
російської ідентичності. Її утвердження запрограмовано у вимірі
винятково переможної, героїко-патріотичної, «звитяжної», позитивно-наснаженої історії. В ній нема місця поразкам та згадкам
про злочини, вчинені совєтським керівництвом проти свого та
інших народів. До проявів імперської свідомості можна віднести й
те, що лаври переможців у Великій вітчизняній росіяни не
бажають ні з ким ділити. Згідно з дослідженнями 2003 року 67%
респондентів вважають, що СССР міг би перемогти в цій війні і
без допомоги союзників. 16 грудня 2010 р. тодішній прем’єр Росії
В. Путін під час спілкування з росіянами у прямому ефірі заявив:
«Ми все одно перемогли б, тому що ми країна переможців». З
совєтських часів у пам'яті про війну в Росії також збереглися
елементи «місіонерства» та антизахідництва: «ми врятували
Европу від фашизму», «перемогли противника, перед яким не
встояв ніхто з найрозвиненіших і найбагатших, благополучних,
«цивілізованих» народів Европи». До всього цього наразі додано
нове антиамериканське гасло: «Дійшли до Берліна – дійдемо до
Вашингтона!». Сучасна російська пропаганда намагається нав’я-
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зати світу думку, що Росія знов захищає Европу – тепер уже від
«українського фашизму» (хоча для внутрішнього споживача
йдеться про боротьбу зі США за «братів-українців».)
Для Росії 9 Травня і надалі залишається насамперед Днем
Перемоги над гітлерівською Німеччиною. Це головне свято
країни, а його символи – совєтська червона зірка (емблема комунізму і Червоної армії) та віднедавна – георгіївська стрічка, яка
об’єднує в собі символіку царської та совєтської імперій і яку
кремлівські лідери почали експортувати на постсовєтський простір
як одну з емблем «русского мира» (з 2005 р.).
Не випадково, що міф Великої вітчизняної опинився в
епіцентрі конфлікту пам’ятей між Україною і Росією, а згодом –
протистояння на Майдані у Києві та війни на Донбасі.
Після Революції Гідності День Перемоги вперше відзначався в
Україні 8 – 9 травня, як у Європі, і цей захід було організовано як
День поминання та пам'яті за загиблими, про жахи війни назагал.
У 2014 році відмовилися від використання під час свят георгіївської стрічки, яка в Україні почала сприйматись як виразний
символ сепаратистів. Натомість новим символом став червоний
мак, ідея використання якого як символу пам’яті про загиблих
з’явилась у Північній Америці ще під час Першої світової війни і
була інспірована віршем канадського військового лікаря Джона
Мак-Крея «У полі Фландрії» https://uk.wikipedia.org/wiki/%
D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9 (1915 р.), що починається
словами: «У полі Фландрії поміж хрестами / Гойдає вітер мак
рядами, / Щоб знали місце, де ми є…» (переклад Наталії
Безсонової). Згодом ця традиція поширилася і на пам'ять про
загиблих у Другій світовій та інших війнах.
Зазначимо, що вперше з метою розриву із совєтською традицією логотип у вигляді маку було використано під час конференції
«Друга світова війна та (від)творення історичної пам’яті в сучасній
Україні», що її було організовано у 2009 р. низкою організацій
під егідою Фулбрайту [85]. Художній образ, знайдений для
цього логотипу, вдало поєднував елементи модерності –
«діджитальності» та стилізацію під українську вишиванку.
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У 2014 році День 9 Травня відзначався в умовах російської
окупації Криму та початку подій на Донбасі, що спонукало місцеві
влади більшості міст відмовитися від урочистих заходів через
імовірність провокацій. Зокрема, святкові паради були скасовані у
Києві, Харкові та Одесі, молебні, замість парадів, відбулися у
Луцьку та Рівному, тоді як у Львові усі офіційні заходи пройшли 8
травня. Натомість, урочистий парад відбувся в окупованому
росіянами Севастополі за особистої участі президента Росії
В. Путіна.
Безпосереднім наслідком російсько-української війни історичних пам’ятей, а згодом і нелінійної війни Путіна на Донбасі стала
радикальна відмова України від совєтської спадщини і, насамперед, від міфу Великої вітчизняної війни. (Cимволічним видається й
те, що де-факто Європейський Союз почав свою історію від
9 травня 1950 р., коли міністр закордонних справ Франції Робер
Шуман запропонував нову форму політичної організації Європи –
т.зв.«план Шумана». Тож 9 травня щороку святкується як День
Європи, а від 2003 р. ця дата відзначається також і в Україні.)
Після краху тоталітарної системи до наукового обігу було
введено термін «декомунізація». Під ним розумілася система заходів, теоретична і практична діяльність, спрямовані на звільнення
від впливу та наслідків комуністичної ідеології в усіх сферах
життя країни та суспільства. У більш розлогому визначенні Алли
Киридон «декомунізація – система заходів у знаково-символьному
просторі, спрямована на знищення маркерів минулої доби,
звільнення від впливу та наслідків комуністичної ідеології не лише
в громадському побуті, але й усіх сферах життя країни та
суспільства. У ширшому контексті йдеться про спроби змінити
методом політичної регламентації конвенціональні інтерпретації
минулого, увиразненого в знаково-символьному просторі. Декомунізація в Україні – процес позбавлення від наслідків комуністичної
ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та стихійно
активізувався під час “ленінопаду” в період Революції Гідності.
Декомунізація є символічним проявом політичних змін» [86].
Певні спроби здійснити «декомунізацію» робили свого часу
Леонід Кравчук (1992), Леонід Кучма (2001) та Віктор
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Ющенко (2007), видаючи декрети, котрі вимагали усунення
пам’яток тоталітаризму. Найбільш активно це робилося згодом,
коли 12 червня 2009 року наказом Президента України Віктора
Ющенка в Україні розпочався всезагальний демонтаж пам'ятників
і пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації
та здійснення голодоморів і політичних репресій у країні.
Однак комплексна робота з декомунізації розпочалася лише
на 25-му році незалежності, коли 9 квітня 2015 р. Верховна Рада
більшістю голосів ухвалила чотири закони, так званий «декомунізаційний пакет»: «Про засудження комуністичного та нацистського режимів», котрий забороняє їх пропаганду і символіку;
«Про доступ до архівів репресивних органів», що розсекречує
архіви ВЧК – НКВД – КГБ; «Про увічнення перемоги над
нацизмом», який додає до 9 травня 8-ме як День пам'яті та
примирення і замінює в офіційному вживанні «Велику Вітчизняну» війну «Другою світовою»; і «Про правовий статус борців за
незалежність України», який визнає такими не тільки учасників
боїв 1941 –1945 рр., але також усіх противників совєтської влади з
1920-х по 1991 р. [87].
Зазначимо, що згідно із цими законами було, врешті, офіційно
визнано внесок у здобуття незалежності ОУН та УПА. Боротьба за
це визнання розпочалася в Україні ще в період перебудови і
гласності і розтяглася на довгі десятиріччя. Лише за часів Президента В. Ющенка було вперше відзначено річницю від дня
утворення УПА, а Степану Бандері та Юрію Шухевичу було
присвоєне звання Героїв України. Після Революції Гідності ще
одним кроком на шляху офіційного визнання УПА стало запровадження Президентом Петром Порошенком у 2014 р. нового
державного свята – Дня захисника України 14 жовтня, яке виразно
корелювалося з днем створення УПА, що за традицією святкували
у день Покрови Пресвятої Богородиці – свята українського
козацтва. Водночас було скасовано День захисника Вітчизни
23 лютого, яке у 1999 р. запровадив Президент України Леонід
Кучма, чим продовжив совєтську традицію «Дня Совєтської армії
та Військово-морського флоту».
У грудні 2018 р. було внесено зміни до Закону «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», згідно з яким
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Верховна Рада надала статусу учасників бойових дій усім
ветеранам Української повстанської армії та Організації українських націоналістів. Зокрема, було додано нове формулювання
щодо осіб, які належать до учасників бойових дій. До таких тепер
належать «особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української
повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса
Боровця (Бульби) «Поліська Січ», Української народної революційної армії (УНРА), збройних підрозділів Організації українських
націоналістів і відповідно до Закону України «Про правовий
статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у
XX столітті» визнані борцями за незалежність України у
XX столітті» [88].
Таким чином Верховна Рада розширила перелік воїнів УПА,
які мають право на пільги, за таким статусом. Раніше учасниками
бойових дій визнавали тільки тих воїнів УПА, які брали участь у
бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на території окупованої України в 1941 – 1944 рр., які не вчинили злочинів
проти людяності і були реабілітовані. У пояснювальній записці
вказується, що Українська повстанська армія продовжувала
збройний опір тоталітарному режимові СССР і після 1944 року.
«Останнє значне бойове зіткнення відбулося у 1956 році,
окремі невеликі бойові підрозділи продовжували чинити опір і у
подальшому. Саме ці фактологічні неточності у чинному законі
суттєво обмежують категорію реальних учасників бойових дій із
числа борців за незалежність України», [88] – йдеться у
пояснювальній записці.
Назагал за даними Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені
генерал-хорунжого Романа Шухевича станом на 23 травня 2018
року чисельність зазначених учасників боротьби за незалежність
України у ХХ столітті з-серед збройних підрозділів ОУН і
УПА становить 1201 особу [88].
Усі вищезгадані заходи аж ніяк не можна назвати ініціативою
однієї лише влади, адже вони мали потужну підтримку знизу.
Останні соціологічні опитування виразно демонструють, що
українці змінили свою оцінку діяльності ОУН та УПА й тепер
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вважають їхніх вояків борцями за незалежність України – 49%
респондентів. Натомість 29% – не вважають, а інші не визначилися
з відповіддю. Подібне опитування соціологи «Рейтингу» проводять з 2010 року. Тоді противників визнання УПА було 61%, а
прихильників – 20%. (У перші роки незалежності і навіть за часів
Президента Віктора Ющенка, не кажучи вже про Януковича,
більшість опитаних висловлювалася різко проти визнання УПА) [89].
Причини подібної зміни настроїв зумовлені передусім війною
з Росією, сучасною історичною політикою влади та наслідками
тривалого інформування суспільства щодо діяльності УПА, адже у
шкільних підручниках і програмах ця тема з’явилася відразу після
проголошення незалежності.
Слід зазначити, що після появи антикомуністичного пакета
законів, на них обрушився справжній шквал критики, до якої
долучилися разом комуністи, «русский мир» і західні ліберали.
При чому останні, як виявляється, здатні з не меншим завзяттям,
ніж націоналісти, яких вони критикують, нав’язувати свою думку.
Поза тим, попри певні недоліки, які містять ці закони, важливість
декомунізаційного законодавства важко переоцінити. Крім різкого
відмежування від ідеології та практики тоталітарного режиму,
воно накреслило стратегічний напрям для майбутньої України та
має розчистити шлях для формування нової української ідентичності. У цьому плані Україна використовує досвід Центральної і
Східної Європи, а також країн Балтії та Грузії. Враховуючи, що
мова йде про таку складну категорію, як історична пам'ять, розрив
з тоталітарним минулим повинен відбутися демонстративно і
публічно, щоб стати незворотним в умах людей. Половинчасті
кроки в цій царині – неприйнятні. Однією з головних позицій
закону є визнання злочинними обидва тоталітарні режими –
нацистський і комуністичний, котрі здійснювали політику
державного терору в Україні. Декомунізаційні закони ґрунтуються
на низці резолюцій ПАРЄ, які засуджують як комуністичний
режим у СССР, так і нацистський у гітлерівській Німеччині. 23
серпня – день укладення совєтсько-німецького пакту «МолотоваРіббентропа» – в Європі вшановують День пам’яті жертв обох
режимів. Згідно з українськими законами під заборону підпала не
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лише нацистська (що було зроблено раніше), але й уся комуністична символіка. За пропаганду символів тоталітарних режимів
установлюється однакове покарання у вигляді ув’язнення до п’яти
років. До символів комуністичного режиму зараховано герб,
прапор та гімн СССР, публічне виконання якого в Україні відтепер
заборонено. Скасовано дію закону від 2011 р., який визнавав
прапор СССР «символом перемоги у Великій вітчизняній війні».
Заборона виразних символів минулої епохи передбачає також
зміну топоніміки, пов’язаної з комуністичним режимом та його
ідеологами. До таких зарахували осіб, котрі обіймали керівні
посади, починаючи зі секретаря районного комітету партії і вище.
Перейменування повинні здійснити органи місцевої влади протягом півроку від ухвалення закону. Якщо місцева рада цього не
виконає, то її голова зобов’язаний зробити це своїм розпорядженням. Закон передбачає внесення змін до 14 чинних законів,
зокрема, до Кримінального та Адміністративний кодексів у
частині введення санкцій за невиконання або порушення норм
цього документа.
На кінець 2018 р. в Україні було майже завершено роботу зі
звільнення країни від символів комуністичного тоталітарного
минулого. В рамках декомунізації в Україні перейменували 987
населених пунктів та понад 50 тисяч площ і вулиць, демонтували
майже 2,5 тисячі пам'ятників, з яких понад 1,5 тисячі – це
пам’ятники Леніну. Ленінопад, який почався як стихійне явище,
перетворюється на цілеспрямовану державну політику [90]. Тож
ми маємо реальні перспективи розпрощатися із совєтською
спадщиною. Головне – не звести все до руйнування пам’ятників,
скасування свят та перейменування старих назв. Потрібна
наполеглива інтелектуальна робота щодо «проробки минулого» з
метою декомунізації суспільної свідомості, яка водночас сприятиме і звільненню від постколоніальних комплексів. Тільки така
деконструкція імперії позбавить нас «фантомів минулого». Про це,
мабуть, думав і російський письменник гуманіст Віктор Астаф'єв,
який у 1995-му ювілейному році Великої перемоги пророче
передбачав: «Я пишу книгу про війну, щоб показати людям і
насамперед росіянам, що війна – це жахливий злочин проти
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людини і людської моралі, пишу для того, щоб якщо не
приборкати, то хоч трошки вгамувати в людині агресивний
початок. А Вам треба, щоб оспівувалася доблесть на війні і
багатотерпіння, забувши при цьому, що чим більше набрешеш про
війну минулу, тим скоріше наблизиш війну майбутню» [83].
6. Пам'ять про Голокост як подолання тоталітарної
спадщини і європейський вибір України
Серед багатьох аспектів подолання тоталітаризму і колоніалізму окреме і поважне місце посідає Голокост, історична
пам'ять про який десятиліттями «стиралася» комуністичною
владою.
Євреї один із найдавніших народів України. Вони жили тут
ще за часів Київської Руси. При цьому століття мирного
співіснування українців і євреїв час від часу змінювалися роками
бурхливих турбуленцій. Так, під час Козацького повстання під
проводом Богдана Хмельницького у XVII ст., антиєврейських
акцій к. ХІХ – поч. ХХ ст. у Російській імперії, погромів часів
громадянської війни, а також сталінської кампанії боротьби з
космополітизмом десятки тисяч єреїв стали жертвами масового
насильства. Втім, найбільш глибокі відмітини в єврейській
історичній пам’яті лишили події Другої світової війни.
Попри те, що нацистський Голокост в Україні забрав життя
близько 1,6 млн осіб, питання щодо українсько-єврейських стосунків у роки війни і, передусім, участі місцевого населення у
вбивстві євреїв недостатньо актуалізовано в історичній пам’яті
українців. Причини цього закорінені, як видається, у совєтській
спадщині замовчування цієї трагедії, особливостях національної
психології та державній політиці історії.
За совєтських часів через певні ідеологічні і політичні
причини про Голокост і особливу єврейську долю часів війни
прагнули не говорити. Так само замовчувався дуже неоднозначний
і контроверсійний український воєнний досвід: співпраця частини
населення з окупаційним режимом, антисталінський повстанський
рух тощо. При цьому, тема українсько-єврейських стосунків
потрапили до числа табуйованих. Із суспільної пам’яті намагалися
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вилучити цілу низку «незручних» питань: про участь євреїв у
більшовицьких владних структурах та НКВС, участь українського
населення Західної України у червні – липні 1941 р. в організованих нацистами антиєврейських погромах, про роль української
допомогової поліції, членів місцевих органів влади та різних
українських політичних сил у організованому німцями Голокості,
не кажучи вже про такий феномен совєтської політики, як
«антисемітизму після Голокосту», що дався взнаки після повернення Червоної армії на звільнену від німців територію. Ця
тематика являла собою справжнє «мінне поле» і завжди викликала
взаємонепорозуміння і взаємозвинувачення між українцями і
євреями. Антисемітизм і українофобія тут підживлюють одні
одних.
На думку дослідника Генрі Абрамсона, в єврейській історичній свідомості парадигма українського лідерства утворилася таким
чином, що, з її точки зору, український визвольний рух у будьякому прояві неодмінно породжує страх антисемітського насильства, підсилюючи широко вживану ідею про українців як запеклих
і незмінних антисемітів (і посвідчуючи водночас факт чималої
українофобії у євреїв). Крім того, за цією парадигмою, російська
авторитарність – хай і не обов’язково філосемітська – звичайно
краща, ніж архаїчна ненависть українців [91].
До проблемних місць належить також історична пам'ять обох
народів, що створює справжнє поле розбрату. При чому, якщо в
Україні це поодинокі маргінальні розвідки, то в Ізраїлі це майже
офіційна історіографія. Приміром, сіоністський наратив подає
історію євреїв в Україні як історію антисемітизму і погромів. «З
такого погляду, – відзначає О. Мотиль, – кожен історичний період
є тільки розділом в історії насильства, вчиненого українцями проти
євреїв, телеологічною кульмінацією чого став Голокост» [92].
Тож, в історичній пам’яті українців та євреїв усе ще
зберігаються давні антагоністичні міфи про «жидокомуну» і про
«природний український антисемітизм». Після Другої світової
війни вони доповнилися фобійними стереотипами про «євреявбивцю енкаведиста» і «українця посібника німців, тваринного
юдофоба». Спроби істориків з діаспори розпочати у 1980-х рр.
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ХХ ст. українсько-єврейський діалог наразилися на непорозуміння
та не набули подальшого розвитку [93]. Врешті, цей діалог
перетворився «у змагання жертв» – хто більше постраждав від
тоталітарних режимів. Зокрема, українці прагнули визнання
Голодомору (Великого голоду 1933 р.) як геноциду, який дорівнює
Голокостові, якщо не перевершує його. Натомість вимоги пошуку
і суду над воєнними злочинцями (Комісія Дешена щодо дивізії
«Галичина» у Канаді, «Справа Дем’янюка» у Німеччині тощо) ще
більш погіршили і ускладнили стосунки між українцями і євреями
в діаспорі. Наголосимо, що цьому немалою мірою сприяла КГБ.
Попри того, що в СССР про Голокост прагнули не говорити,
тут існувала певна специфіка та градація дозволеної інформації
між республіками. Цві Ґітельман зауважив, що, скажімо, у совєтській Естонії можна було знайти досить об’єктивну і невикривлену
оповідь про Голокост, тоді як у Литві ця історія вже була розмита.
Натомість УССР була у цьому сенсі крайнім прикладом: у
надрукованій 1982 р. великій офіційній історії України не було
жодної згадки про євреїв, навіть у контексті Голокосту [94].
Але вже й у незалежній Україні, у 6-томній «Політичній
історії України», у томі, присвяченому Другій світовій війні
(розділ «Німецький окупаційний період»), жодним словом не було
згадано про Голокост [95].
Тривалий час в Україні історична політика (публічне
конструювання образу історії та ідентичності) не надто опікувалася проблемами Голокосту. Ще й досі не написано ґрунтовного
дослідження про українсько-єврейські стосунки в роки Другої
світової війни, як і щодо масштабів і мотивів участі українського
населення в нацистському Голокості. Можна цілковито погодитися зі словами Джона Кліра про те, що тема участі місцевого
населення СССР у винищенні євреїв і колабораціонізм лишаються
наразі найбільш скандальною і найменш дослідженою темою [96].
У незалежній Україні євреї і українці все ще по-різному
пам’ятають Другу світову війну і Голокост. Страждання інших і
своє власне сприймається неадекватно. В 2003 році єврейські
організації в Україні не відреагували на скорботну дату пам’яті –
70-річчя Голодомору (як, до речі, і Держава Ізраїль). Водночас,
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видання в Україні книги Шимона Редліха про поведінку
українського населення містечка Бережани під час війни, дещо
подібно на те, що сталося у польському Єдвабному, де місцеві
мешканці вирізали своїх єврейських сусідів, не викликало
бурхливого резонансу у суспільстві, подібного до польського [97].
Трохи згодом, у 2011 р. Ярослав Грицак передвіщав: «Україна
стоїть на порозі великої дискусії – дискусії про причетність
українських націоналістів зокрема, а українців взагалі до винищення євреїв у роки Другої світової війни. Можна сказати, що з
моменту посмертного нагородження Романа Шухевича званням
Героя України вона уже почалася. Треба думати, однак, що в
найближчі роки, якщо не місяці, вона може набрати іншого,
набагато гострішого характеру. Готуються, або вже навіть вийшли
друком, декілька робіт, які містять нові факти та нові звинувачення –
і котрі для українського суспільства можуть стати тим, чим для
польського стали дві книжки Яна Ґросса – “Сусіди” і “Страх”» [98].
Але знов нічого не сталося. Західні науковці, про яких,
мабуть, йшлося, не змогли довести, що керівництво ОУН давало
якісь вказівки чи директиви про участь членів організації у
вбивстві євреїв. І хоча доведено, що окремі діячі організації дійсно
причетні до вбивств, не виявлено достатньо документів і
матеріалів, щоб звинуватити ОУН і УПА у безпосередній участі у
Голокості. Натомість на рівні державної політики вони набули в
Україні офіційного статусу і загального визнання.
Усе це сталося разом із визнанням і поступовим поверненням
у суспільний простір пам’яті про Голокост. Зазначимо, що ще до
розвалу СССР Україна стала однією з перших совєтських
республік, яка визнала старанно замовчувану комуністичною
владою єврейську трагедію Бабиного Яру. 10 вересня 1991 року
Верховна Рада УССР видала постанову, відповідно до якої було
заплановано низку заходів щодо державного відзначення роковин
цієї події. Заходи мали проводитися впродовж тижня – з
29 вересня до 6 жовтня 1991 року. 5 жовтня 1991 р. на території
Бабиного Яру зібрався багатотисячний мітинг-реквієм. На нього
люди прийшли пішки тією самою «дорогою смерті», якою восени
1941 року київські євреї прямували до місця страти. В офіційній
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церемонії взяли участь сотні іноземних гостей, серед них були
посол Ізраїлю, представники Німеччини, Сполучених Штатів
Америки тощо. Союзне совєтське керівництво делегувало до
Києва «батька перебудови» Олександра Яковлєва (М. Горбачов
відмовився їхати). Серед учасників були численні представники
громадськості, зокрема, активісти єврейського та українського
національних рухів, багато пересічних громадян. Як зазначає
Анатолій Подольський, серед євреїв, котрі вперше прийшли до
Бабиного Яру, було багато тих, які не вірили, що на місці трагедії
не буде агентів КГБ, що їх не будуть вносити до списків і що тепер
можна вільно вшановувати пам’ять загиблих, не побоюючись того,
що за це будуть репресувати.
З промовою, що містила цілу низку важливих політичних і
світоглядних позицій, на меморіальному мітингу виступив Голова
Верховної Ради УССР Леонід Кравчук. Уперше за десятиліття
замовчування і заперечування єврейської складової трагедії в
Україні на найвищому офіційному рівні було визнано: Бабин Яр
став першим актом так званого «остаточного розв’язання нацистами єврейського питання», і євреїв у Бабиному Яру вбивали
тільки за те, що вони були євреями. Поряд із цим Л. Кравчук
згадав і про десятки тисяч пізніше вбитих нацистами поляків,
росіян, українців, литовців, партизанів, підпільників, заручників.
Детально зупинився Кравчук на базових принципах політики
державотворення новітньої України, головними з яких він назвав
гарантування рівних прав і поваги, незалежно від національного
чи соціального походження, раси або кольору шкіри, політичних
переконань чи віросповідань; рівних можливостей для участі в
розбудові Української держави всіх національних меншин та повагу до їхніх мови, традицій, культури й духовних особливостей.
Поряд із цим було засуджено совєтську політику нехтування
людськими правами, приховування, замовчування правди про
трагедію Бабиного Яру і принесено вибачення єврейській громаді:
«Перед усім світом заявляємо про неприйнятність нині ідеологічних міркувань колишнього режиму в Україні, який зневажав права
людини і права народів, приховував від людей історичну правду
про трагедію Бабиного Яру, про те, що більшість жертв масових
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розстрілів тут випала на долю євреїв, – наголосив Леонід Кравчук. –
Це був геноцид, і вина за нього лежить не тільки на фашистах, а й
на тих, хто своєчасно не зупинив убивць. Частину її ми беремо і на
себе. Сьогоднішні сумні урочистості – це водночас і слушна
нагода вибачитися перед єврейським народом, щодо якого було
вчинено стільки несправедливостей у нашій історії. Тяжко. Але
необхідно, щоб люди визнавали помилки і вибачалися. Без цього
неможливий поступ. Творити добро краще, ніж сіяти ненависть
<…>. Згадки про масові вбивства людей, скоєні у Бабиному Яру
руками фашистських катів, і сьогодні не дають нам спокою. Попіл
жертв геноциду стукає в наші груди. Чи можна таке забути?
Ніколи. Смерть пам’яті – це смерть душі». Закінчив свою промову
Леонід Кравчук привітанням українською і їдишем: Мир і щастя
тобі, багатостраждальний єврейський народе! Шолом айх тайєре
їдн! [94, с.153 – 156].
Проте, ставши вже першим Президентом України, Леонід
Кравчук так і не імплантував тему Голокосту до суспільного
процесу. Після знаменного виступу восени 1991 року в Бабиному
Яру він, практично, не торкався цієї теми і питання вибачення
перед євреями вважав закритим. Утім, на зовнішньополітичній
арені від імені українського народу Кравчук іще кілька разів,
приміром, 1993 року під час виступу у Кнесеті, офіційно висловив
жаль за злочини, скоєні українцями супроти євреїв.
Наступний Президент – Леонід Кучма ходив у Бабин Яр раз
на рік, аби покласти вінки й проголосити на траурному мітингу
узвичаєні фрази. Утім, уже на фініші його президентства геноцид
проти ромів був офіційно визнаний державою: 8 жовтня 2004 року
Верховна Рада України видала постанову «Про відзначення
Міжнародного дня голокосту ромів», таким днем стало 2 серпня
(дата «циганської ночі» у концтаборі Аушвіц-Біркенау). Трьома
тижнями пізніше, 27 жовтня 2004 року, під час урочистостей з
нагоди 60-річчя «визволення України від фашистських
загарбників» Леонід Кучма, представляючи власне бачення історії
Другої світової війни, несподівано згадав про розстріли німцями в
Бабиному Ярі, крім євреїв, українців і росіян, ще й українських
націоналістів, і цілком виразно запропонував якісно нову модель
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історичної пам’яті для консолідації суспільства. Її основою мало
би стати засудження всіх причетних до нацистських злочинів і,
натомість – відмова від трафаретної схеми, накинутої совєтською
пропагандою про те, що всі члени організації ОУН та Української
повстанської армії апріорі є «українсько-німецькими буржуазними
націоналістами» і злочинцями.
«"Новий порядок" показав себе в київському Бабиному Яру,
де, крім десятків тисяч євреїв, були розстріляні українці, росіяни,
діячі Організації українських націоналістів <…>. Історія Другої
світової війни має ще багато суперечливих сторінок, які
неоднозначно сприймаються нашими сучасниками. Зокрема, це
проблеми військового полону і діяльність ОУН і УПА. Безперечно,
осудження заслуговують усі, на чиїх руках невинна кров. Однак
висувати такі звинувачення до всіх учасників повстанського руху
було б несправедливо. Пошук компромісів і можливостей взаємного примирення різних політичних сил, у тому числі й у ветеранському середовищі, – це єдиний шлях до консолідації українського
суспільства», – наголосив Президент Кучма [94, с.158 – 159].
«Війни за пам’ять» вступили у ще більш гостру фазу за часів
президентства Віктора Ющенка. Він прийшов до влади на постпомаранчевій революційній хвилі і намагався радикально змінити
українську історичну політику, поклавши в її основу тему
засудження злочинів комуністичної тоталітарної системи. Сталінський СССР у Ющенковій моделі пам’яті поставав імперією, а
Україна – посттоталітарною, постколоніальною і постгеноцидною
державою.
Помітне місце в історичній політиці Президента посідала й
тема Голокосту. Ще бувши Прем’єр-міністром, В. Ющенко у
2000 році брав участь у Стокгольмській Міжнародній конференції
голів держав та урядів європейських держав – членів Ради Європи,
а також США та Канади. На Форумі було прийняте рішення
рекомендувати вивчення історії Голокосту в країнах Ради Європи,
яке підтримала й Україна.
Для Віктора Ющенка, за його визнанням, трагедія євреїв була
ще й частиною родинної історії, адже його батько був в’язнем
концтабору Аушвіц «і був там з євреями в той момент, коли по
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25 тисяч людей знищували за один день, і ніхто тоді не ділив
людей на українців, росіян чи євреїв, ніхто не рахувався з тим,
кому він віддає шматок хліба». Крім того, бабуся і мати Віктора
Ющенка, які під час війни мешкали в його рідному селі Хоружівка
на Сумщині, переховували в себе трьох єврейських дівчаток.
Уже у 2005 році, в перший рік президентства, В. Ющенко
своїм розпорядженням доручив Кабінету Міністрів розглянути
«питання щодо створення в установленому порядку історикокультурного заповідника “Бабин Яр”» (заповідник було створено у
2007 році при Міністерстві культури і туризму, у 2008 р. передано
під юрисдикцію Українського інституту національної пам’яті).
Останнім Указом В. Ющенка від 24 лютого 2010 р. Бабиному Яру
було надано статусу Національного історико-меморіального
заповідника.
Позаяк трагедія України доби Другої світової війни розглядалася Ющенком крізь призму злочинів двох тоталітарних
режимів – сталінського і гітлерівського, – Аушвіц і Гулаг,
Голокост і Голодомор він прямо прирівнював. Президент прикладав
також послідовних зусиль для того, аби інтегрувати до української
моделі пам’яті ідею примирення між учасниками Другої світової
війни – ветеранами Червоної та Української повстанської армій, і
при цьому став виразно акцентувати увагу на розстріляних у
Бабиному Яру українських націоналістів. Зокрема, 22 травня
2006 р. Віктор Ющенко видав Указ «Про відзначення 100-річчя від
дня народження Олени Теліги» – української поетеси і членкині
Організації українських націоналістів (мельниківців), розстріляної
німцями в Бабиному Яру 22 лютого 1942 р. Відповідно до Указу в
липні – вересні 2006 року мали відбутися офіційні та культурні
заходи, а протягом 2006 – 2008 рр. на території Меморіального
комплексу «Бабин Яр» споруджено «пам’ятник Олені Телізі та її
соратникам» (цей пам’ятник мав змінити дерев’яний Хрест,
споруджений активістами ще 1992 р.). Принагідно зазначимо, що
справа зі спорудженням цього пам’ятника надалі загальмувалася.
Натомість 1 грудня 2009 року у Бабиному Ярі було встановлено
пам’ятник совєтській підпільниці Тані Маркус, якій Віктор
Ющенко присвоїв звання Героя України 21 вересня 2006 р.
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Вшанування пам’яті жертв загиблих у Бабиному Яру на 66-ті
роковини трагедії мало свої особливості. Після покладання вінка
до совєтського монумента 1976 р., Президент України Віктор
Ющенко разом із головою Київської облдержадміністрації Вірою
Ульянченко, віце-прем’єр-міністром України Дмитром Табачником та секретарем РНБОУ Іваном Плющем поклали також квіти
до Меморіального хреста на гаданому місці розстрілу німцями
членів ОУН і поетеси Олени Теліги (в наступні роки цей ритуал
також повторювали Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко і Голова
Верховної Ради України Арсеній Яценюк).
Окрім того, у 2007 р. Віктор Ющенко своїм указом присвоїв
звання Героя України командувачу УПА Роману Шухевичу, а у
січні 2010 р. – лідеру ОУН (б) Степанові Бандері. Поряд із цим, він
ніколи у своїх офіційних промовах не порушив важкої теми
«ідейних» та «звичайних людей» з українців-співучасників убивств
нацистами євреїв під час Другої світової війни. В цьому виразно
проявилась обмеженість його бачення офіційної моделі пам’яті
європейської України. Все це зробило В. Ющенка більш вразливим до жорсткої критики з боку опонентів як усередині України,
так і за її межами. Зокрема, це послабило його позицію на
переговорах в Ізраїлі щодо визнання Голодомору геноцидом. Крім
того, що його промова у Кнесеті сталася невдовзі після надання
звання Героя України командувачеві УПА Романові Шухевичу
(організації, яку ізраїльтяни підозрюють у вбивстві євреїв), він ще
й не згадав про будь-яку причетність українців до Голокосту.
Офіційну політику пам’яті четвертого Президента України
Віктора Януковича якнайкраще характеризував вислів «Уперед у
минуле!». Серед усіх попередніх Президентів, які виразно чи не
дуже виразно декларували прагнення до відродження й формування української ідентичності, Янукович був єдиним, хто
продемонстрував абсолютну індиферентність і навіть ворожість до
цієї проблеми. За президентства В. Януковича Ющенкову, далеко
не бездоганну, одначе послідовну політику відмежування від
комунізму й засудження злочинів сталінської імперії почала заступати політика реанімації старої героїзованої совєтської спадщини
на тлі виразних спроб розмивання української ідентичності
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російською. Маючи більшість в українському Парламенті, пропрезидентська Партія Регіонів та її союзники-комуністи дружно
ухвалювали закони та постанови, які відтворювали колишні
совєтсько-російські моделі історичної пам’яті. При цьому було
очевидним, що така історична політика не є простим копіюванням
російської, а навіть створювалася безпосередньо у Москві. Публічна відмова Президента від визнання Голодомору геноцидом,
відновлення Парламентом практики помпезного святкування
параду Перемоги (2010 р.), прийняття суперечливих постанов до
65-річчя Нюрнберзького трибуналу і Закону про Червоний
прапор (2011 р.) – усе це не принесло спокою в українське
суспільство, а навпаки, ще більше розбурхало його.
На цьому тлі 5 липня 2011 р. Верховна Рада ухвалила
Постанову «Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру», якою встановила
27 січня Днем пам’яті жертв Голокосту. Попри те, що Комітетом
Верховної Ради України з питань культури і духовності пропонувалося спеціально виокремити євреїв і ромів, видана постанова,
подібно до практики совєтських часів, прикривала ці жертви
евфемізмом «особи різних національностей». Утім, у переліку
вбитих німцями у Бабиному Яру, крім мирних жителів, військовополонених, комуністів, підпільників і партизанів, значилися
також і націоналісти, відкинути яких, очевидно, вже було
неможливо після того, як історія з убивствами німцями сотень
членів ОУН набула суспільного розголосу (поза тим, Меморіальний хрест українським націоналістам у Бабиному Яру періодично
плюндрували вандали, як, утім, і Менору).
Тенденція до совєтської практики замовчування єврейських
жертв трагедії Бабиного Яру виразно проявилась і у зверненні
Президента Віктора Януковича з нагоди 70-х роковин трагедії в
Бабиному Ярі, де знову йшлося тільки про «мирне населення».
Після Революції Гідності в Указі Президента України Петра
Порошенка від 12 серпня 2015 р. «Про заходи у зв’язку з 75-ми
роковинами трагедії Бабиного Яру» вперше на найвищому рівні це
місце пам’яті було прямо пов’язане з Голокостом, водночас згадувалися й інші численні жертви, поховані в цій братській могилі,
зокрема, й учасники українського визвольного руху.
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Знаковою подією у контексті інтеграції України у простір
європейської культури пам’яті – культури скорботи та покаяння –
став виступ Президента Петра Порошенка 23 грудня 2015 р. у
Кнесеті. Наголосивши, що Бабин Яр став спільною незагойною
раною українців та євреїв, місцем убивства десятків тисяч євреїв
тільки за те, що вони були євреями, згадавши про загибель під час
Голокосту 1,5 млн українських євреїв, Президент віддав пошану
Праведникам, які, ризикуючи життям, рятували євреїв, але також
згадав про негативні епізоди історії та колабораціоністів, які «на
жаль, були майже в усіх окупованих нацистами країнах Європи,
допомагали нелюдам у так званому «остаточному розв’язанні
єврейського питання»». Президент України перепросив за це у
Парламенті єврейської держави, перед лицем дітей та онуків жертв
Голокосту і наголосив, що майбутні покоління мають бути
виховані на неприйнятті Голокосту, Бабиного Яру та інших
злочинів. Ці слова, відбиваючи офіційну політику пам’яті сучасної
Української держави, мають велике символічне значення. Вони
засвідчують рішучу готовність України розірвати зі своїм
совєтським минулим і долучитися до європейських цінностей,
стати рівноправним членом об’єднаної Європи [94, с. 160 – 166].
Серед інших меморіалізаційних заходів, метою яких було
подолання тоталітарної спадщини, слід відзначити ще визнання
депортації кримських татар геноцидом кримськотатарського
народу. Відповідний документ було прийнято 12 листопада 2015 р.
Верховною Радою, а 18 травня в Україні було проголошено Днем
пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Внаслідок
цього сталінського злочину, який став символом страждань і
гноблення малих народів СССР, загинули десятки тисяч представників кримських татар, а сам цей народ на десятки років позбавили
етносоціального та етнокультурного середовища проживання, що
фактично прирікало його на зникнення. Тож, загалом, в Україні
офіційно визнано чотири геноциди – український (Голодомор),
єврейський (Голокост), народів рома і сінті та кримськотатарський.
За період незалежності тема Голокосту набула в Україні
доволі значного поширення і вже глибоко вкорінена в науковий,
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освітній і публічний обшир. Україна стала першою на постсовєтському просторі країною, яка включила тему «Голокост» як
обов’язкову для вивчення в шкільному курсі «Історії України» і в
курсі «Всесвітньої історії». Українська держава та громадські
організації створили досить розвинуту систему професійної
підготовки шкільних учителів з вивчення історії Голокосту. Цим
питанням приділяється постійна увага на семінарах, які організовуються Міністерством освіти і науки України, Радою Європи,
Всеукраїнською асоціацією вчителів історії, суспільствознавства
та громадянської освіти; Всеукраїнською асоціацією викладачів
історії та суспільних дисциплін «Нова доба» та ін.
На рівні академічної науки в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України діє Центр
єврейської історії і культури, що його було створено у 2008 р.
унаслідок структурної реорганізації інституту на базі Відділу
єврейської історії і культури. Від моменту свого створення у січні
1992 р. він був провідним науковим центром з єврейських студій в
Україні. Певною мірою відділ, а тепер центр, вважається наступником наукових традицій Кабінету єврейської літератури, мови та
фольклору, який існував при Академії наук УССР з 1936 – по
1949 рік під керівництвом видатного вченого-філолога Елі
Співака. На постсовєтському просторі це чи не поодинока подібна
установа, яка діє в рамках Національної академії наук України і
фінансується державою.
Серед недержавних установ слід згадати такі, як Інститут
юдаїки, Центр досліджень історії і культури східноєвропейського
єврейства, Українська асоціація юдаїки та магістерська програма з
юдаїки – всі при Національному університеті «Києво-Могилянська
академія»; Український центр вивчення Голокосту (м. Київ),
Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» (м. Дніпро),
Український католицький університет (м. Львів). Зокрема, у рамках
останього існує навчально-дослідницька програма «Єврейські
Студії» УКУ, що включає в себе набір тематичних та мовних
курсів, проведення наукових семінарів, переклад книжок і
дослідницьку роботу, спрямовану на збереження та вивчення
спадщини євреїв Центрально-Східної Європи, зокрема Галичини.
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В Острозі був створений Єврейсько-український релігійнокультурний центр «Яхад»: його активісти шукають місця поховань
жертв Голокосту. І це далеко не всі науково-освітні установи та
громадські організації, які активно працюють наразі в Україні з
цієї проблематики.
Після 2014 р. актуальність вивчення і популяризації наукового
знання про трагедію Голокосту набула додаткових стимулів. З
одного боку, Україна, яка прямує до Європи, прагне позбутися
старої совєтської практики замовчувана єврейської трагедії. З
іншого – від того, наскільки ця тема буде інтегрована і стане
складовою української ідентичності, залежать не тільки перспективи утвердження в Україні демократії, а й, у буквальному сенсі,
перспективи її інтеграції до родини європейських народів.
А втім, лишається питанням: яку модель пам’яті стосовно
Другої світової і Голокосту має обрати Україна. Звісно, вона має
бути максимально дистанційованою від постсовєтської, яку наразі
сповідують у Росії та Білорусі. В ній абсолютним злом оголошено
лише гітлерівську Німеччину. Натомість історія сталінського
СССР в період «дружби з нацизмом», спільним з Гітлером
розподілом Европи та совєтською окупацією 1939 – 1940 рр. чи то
притлумлено, чи виправдовується. Трагічною датою у календарі є
22 червня 1941 р. – «підступний» гітлерівський напад на СССР,
натомість наукові розвідки про підготовку Сталіним превентивного удару по Німеччині не знаходять офіційної підтримки. У
рамках цієї моделі сталінський міф Великої вітчизняної війни не
заперечується, а націоналізується. В Білорусї гіперболізується
героїчна роль «народних месників» білоруських партизанів, а в
Росії – великого російського народу, який буцімто без будь-якої
зовнішньої допомоги був здатен перемогти у війні. Адже, як
сказав Путін, – він «народ переможець». У цій пам’яті нема місця
для совєтських воєнних злочинів, натомість оспівується звитяга і
жертовність російського народу. На цьому тлі Голокост маргіналізовано, адже його важко вписати у героїчний канон «Великої
вітчизняної війни». Натомість, трагедія Голокосту використовується як підсилення антиукраїнської пропаганди з виразним
педалюванням на «злочинах українських націоналістів» –
«колаборантів та тваринних антисемітів».
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Зовсім по-іншому плине процес формування модерної
історичної пам’яті Другої світової війни у Європі. Суспільнополітичні події останньої декади ХХ ст. – оксамитові революції,
декомунізація та об’єднання Європи – суттєво позначилися на
цьому. Між тим, на Заході і Сході лишається доволі виразною
різниця у пам’яті про ту війну.
Спираючись на ідейну спадщину Просвітництва та Гуманізму
і досвід Другої світової війни, Західна Європа упевнено стала на
шлях творення нової культури пам’яті. Знищення нацистами
євреїв, які мешкали практично в усіх країнах Європи і становили
помітну частку тамтешніх суспільств, усвідомлюється нині не
лише як трагедія єврейського народу, але як трагедія усіх
європейських народів. В осмисленні цієї трагедії увиразнюється
відчуття провини, позаяк частина населення як країн-агресорів, так
і країн-жертв виявилася причетною до скоєння злочину геноциду, і
це стало однією з найбільш ганебних сторінок в європейській
історії. Усе це зумовлює центральність Голокосту як символу в
культурі історичної пам’яті Західної Європи, вагомим елементом
якої є Покаяння. Голокост виступає таким чином об’єднавчою
ідеєю спільної відповідальності європейців за минуле заради
кращого майбутнього і таким чином становить важливу складову
європейської ідентичності.
Західноєвропейська («німецька» або ліберальна) модель
вважає націонал-соціалізм головною причиною війни, Голокост
розміщено в її епіцентрі, а Аушвіц є ключовим символом цієї
трагедії. Ця модель пам’яті війни передбачає, крім каяття, осуд
націоналізму як бесперечного зла, адже він становив одну із
складових нацистської ідеології. Прихильники такої моделі
пам’яті трактують Голокост як унікальне явище і воліють не
порівнювати його зі сталінськими злочинами (Аушвіц – це не
Гулаг!). У Німеччині, щоб не підважувати злодіяння нацизму,
подекуди навіть прагнуть не педалювати на таких совєтських
воєнних злочинах, як масове гвалтування жінок, вбивство
цивільного населення і військовополонених, «етнічні чистки»,
інтернування німців-фольксдойче зі Східної Європи в СССР на
примусові роботи тощо. (А утім, як наразі є відомим, у
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«советському» Бухенвальді умови були значно гіршими за
«нацистські», і після війни там загинуло не менше в’язнів, ніж у
нацистському концтаборі.)
Зазначимо, що Західна Європа сповідує ідею каяття за злочин
Голокосту, який здебільшого було скоєно на Сході континенту.
Натомість вона не виявляє готовності визнати власну, принаймні
моральну відповідальність за ігнорування Голодомору – жахливого переступу, учиненого Сталіним у самому центрі Європи.
Попри добру обізнаність щодо голодотворних дій совєтського
режиму, уряди Франції, Великої Британії, США та ін., виходячи з
принципів «економічної та політичної доцільності», лобіювали
вступ СССР до Ліги Націй та встановили з ним дипломатичні та
торговельні відносини, легітимуючи тим самим злочинну сталінську владу.
Утім, ставлення до Голокосту і Голодомору на Заході
відрізняється. На цьому наголошує Іштван Деак, який згодом
переглянув дещо у своїх попередніх підходах і наразі вже не
стверджує, що Голокост «був єдиним справжнім ґеноцидом наших
часів». Що по-справжньому відрізняє Голокост від інших
ґеноцидів, вважає він, – то це факт, що ні один із них не породив
такої великої кількості літератури. Цю диспропорцію лише
почасти можна пояснити закритістю донедавна тих архівів, що
стосувалися сталінських репресій. Або фактом, що, на відміну,
скажімо, від «українських куркулів», євреї були «невинними
жертвами», бо не чинили спротиву державі-вбивці, – а тому
насильство щодо них було огиднішим і більш невиправданим.
Якщо це так, то яка тоді різниця між євреями і дітьми «куркулів»
та інших «ворогів народу»? [95]. На думку Іштвана Деака,
першочергова увага на євреях та їхніх вбивцях відображає
тенденцію західних істориків зосереджуватися на тих, кого вони
вважають «нашими» – тобто на освічених і цивілізованих західних
європейцях. «Історія Голокосту була не лише центральною і
неминучою темою для єврейських громад у західних країнах.
Увага [західних] істориків була прикута до видовища: нація, котру
колись вважали одною з “найцивілізованіших”, знищує один з
найбільш цивілізованих народів. Їх менше хвилювало масове
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вбивство [нецивілізованих] селян». Як пише Іштван Деак,
небажання Європи інтеґрувати пам’ять про жертви Сталіна і
перенаголошування пам’яті про євреїв та їх убивць «відображає
тенденцію щодо того, хто є “ми”: освічені та цивілізовані західні
европейці», для яких «іншим» є малоцивілізована і варварська
Східна Европа [95].
Додамо, що, на відміну від Заходу, який ніколи не відчув на
собі трагічного досвіду сталінських злочинів, посткомуністичні
країни на Сході Європи зазнали жорстоких і тяжких втрат від обох
тоталітарних режимів – і сталінського, і гітлерівського. Лишень в
самому СССР жертвами комуністичної влади (від 1917 р.), за
підрахунками деяких російських істориків, стали близько
100 мільйонів осіб. У той же час в Україні, за новітніми підрахунками демографів, сталінська голодотворна політика забрала життя
3,9 (з непрямими втратами 4,5) мільйона людей. Загальні ж
людські втрати республіки внаслідок злочинів сталінізму кількісно
співмірні, а можливо, й перевищують українські втрати часів
Другої світової війни. Тож Україна має «борг пам’яті» не лише до
євреїв, але й до численних жертв комунізму. Схожа ситуація
спостерігається у Польщі, країнах Балтії тощо. У східноєвропейській історичній пам’яті зберігається думка про те, що
комуністична окупація принесла цим народам не менше, а
подекуди можливо й більше лиха, ніж німецька. Насильство було
суттю сталінського режиму, і він не припиняв вчиняти воєнні
злочини проти людяності впродовж усієї Другої світової війни –
спочатку в союзі з Гітлером, а потім вже перебуваючи в альянсі із
західними
державами.
Ось
чому
у
Центральнота
Східноєвропейських країнах помітна виразна тенденція до
віктимізації національної історії. На цьому тлі Голокост «загубився» між іншими масштабними злочинами, що їх здійснили
тоталітарні режими проти титульних націй і не відразу потрапив у
фокус суспільної уваги. Процес залучення концепту Голокосту до
національних моделей пам’яті прискорився тільки під час
об’єднання у ЄС. Схожі процеси спостерігаються наразі і в
Україні. У Східній Європі, як і в Україні, після десятиліть
комуністичного правління визначилися дещо інші пріоритети у
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відновленні/витворенні моделі історичної пам’яті, основою якої є
державне і національно-культурне відродження. Тож радикальна
відмова від усієї совєтської спадщини та плекання «цивілізованого», «культурного» націоналізму становлять базис східноєвропейської моделі.
На відміну від західної, східноєвропейська модель пам’яті
виходить з рівнозначного засудження злочинів гітлерівського та
сталінського тоталітаризмів та ідеї про те, що обидва ці режими є
головними паліями Другої світової війни. А це увиразнює й
відповідальність сталінізму за Голокост, адже, прискоривши та
уможлививши вступ Німеччини до війни, Сталін непрямо
посприяв і цьому злочину. Разом з тим, одним із серйозних
злодіянь сталінізму (таким, що може дорівнюватися вбивству)
вважається замовчування Голокосту. «Забуття про знищення є
частиною знищення, – зазначає філософ постмодерніст Жан
Бодрияр, – тому що це – ще й знищення пам'яті, історії,
соціального і т.д. Це забуття так само суттєве, як і подія, яка в
будь-якому випадку невловима для нас, недосяжна в своїй
істині [100]. Ця думка вкладається у сентенцію: «Гітлер вбивав
євреїв, а Сталін вбивав пам'ять про це вбивство».
Як уже згадувалося вище, у 2009 р. ОБСЄ ухвалила
резолюцію, відповідно до якої сталінізм, як злочинний режим, був
прирівняний до гітлеризму, а 23 серпня – день укладення пакта
Молотова – Ріббентропа – проголошено єдиним Днем жертв
гітлерівського і сталінського режимів. Низка провідних західних
науковців (Ален Безансон, Тімоті Снайдер, Енн Епплбом, Норман
Наймарк та ін.) уже давно наголошують на потребі засудження
злочинів сталінізму рівнозначно із гітлерівськими. З наукової
точки зору, як слушно демонструє Т. Снайдер у книзі «Криві
землі», без розуміння злодіянь, учинених у цей самий період
Сталіним, не можна цілковито зрозуміти й Голокосту. Приміром,
німці, здійснюючи злочин голодом проти совєтських військовополонених, містян України і блокадного Ленінграда, а також
заморюючи голодом євреїв у гетто, вже мали за взірець Голодомор
1932 –1933 рр. в Україні і продовжували його вчиняти з огляду на
перспективи подальшого знелюднення своєї найбільшої колонії.
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Як зазначалося вище, в сучасній Європі, внаслідок низки
зазначених причин, пам’ять про Голокост на Сході і Заході
залишається різною і консенсус між ними подекудити зводиться
до формули: «Погодимося не погоджуватися (“agree to disagree”)»,
тобто дозволимо кожному лишатися при своїх власних думках. Не
останньою мірою ці розбіжності стосуються питання колаборації
місцевого населення з німцями і, зокрема, його участі у Голокості.
Термін «колабораціонізм» походить від французького слова
«collaboration», яке застосував генерал А. Петен у заяві, опублікованій після його зустрічі з Гітлером в Монтуарі 24 жовтня 1940 р.:
«Між нашими двома країнами намітилося співробітництво… Я
схвалюю це в принципі». (Фр. «Une collaboration a ete envisage
entre nos deux pays… J’en accepte le principe»), – сказав старий
маршал у своєму зверненні до співвітчизників.
Саме «колаборацію» уряду Віші вважають класичним
прикладом специфічної форми співпраці держави-маріонетки з
окупантом. Це, зазвичай, витікало з ідеологічної та політичної
близькості певних режимів до націонал-соціалізму. Здебільшого це
були праві, профашистські режими. Однак з ким співробітничати –
залежало від німців. Вони самі вирішували, з ким будуть колаборувати, а кого силоміць примусять до покори. Як зазначає Ян
Гросс, німці самі призначали собі верховних колаборантів –
Е. Гаху, В. Квіслінга, А. Павеліча, А. Петена чи Й. Тісо, – і це
свідчило перш за все про волю самих німців, а не волю чехів,
норвежців, хорватів, французів або словаків. Це означає також,
що наголошування на відсутності колабораціонізму – як, наприклад, у часто цитованій фразі «звичайно, Польща не мала свого
Квіслінга» – просто говорить нам про те, що німці цього полякам
не запропонували. (Як, до речі, і українцям.) До того ж, як зазначає
Гросс, польська місцева еліта й не мала можливості колаборувати,
бо була значною мірою умисно знищена нацистами [98].
Колабораціонізм доволі складне поняття – і не останньою
мірою через те, що на боці німців воювали в роки війни й ті країни
та політичні сили, які виборювали у інших імперських потуг свою
державність і незалежність. І далеко не всіх можна було назвати
зрадниками батьківщини. Просто уявлення про те, якою має бути
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ця батьківщина, вони мали інше, ніж ті, хто їх звинувачував у
зраді. Розкол усередині суспільств стався тоді у багатьох країнах
Європи.
Але не тільки приспішників Гітлера, можна було вважати
колаборантами. Норман Дейвіс думає, що термін «колаборант»
слід уживати також і до тих, хто допомагав окупаційним режимам,
встановленим Сталіним, у країнах Центральної і Східної Європи.
Класичні приклади тут – уряд Куусінена під час Совєтсько-фінської війни, Польський комітет національного визволення
в 1944 році чи ті, хто брав участь у боротьбі з україньким
повстанським рухом (приміром «стрибки» з винищувальних
батальйонів) тощо.
Виникають проблеми у вживанні цього терміна до всіх тих,
хто причетний до «колаборації у Голокості». Тоді під таке
визначення потрапляють члени Юденратів, єврейської поліції у
гетто і деякі інші категорії серед тих, хто допомогав німцям
знищувати євреїв, маючи єдину надію, що їх уб'ють пізніше.
Зазначимо, що у Совєтському Союзу в контексті Великої
вітчизняної термін «колаборант» практично не вживався. В 5-му
томі другого видання «Української Радянської Енциклопедії», що
вийшов друком у 1980 р., під терміном «колабораціоністи»
позначаються «зрадники батьківщини, які співробітничали під час
Другої світової війни 1939 – 1945 рр. з фашистами в окупованих
гітлерівською Німеччиною країнах Зх. Європи. Термін колабораціоністи з'явився у Франції, частина правлячих кіл якої
підтримувала окупантів (“режим Віші”)».
Причина непопулярності в СССР терміна «колабораціонізм»
полягала, передусім, у табуйованості самої теми співпраці з
ворогом, адже її приголомшуючі розміри суттєво суперечили міфу
про «морально-політичну єдність совєтського народу». Тож свідомо чи несвідомо совєтська пропаганда не хотіла привертати увагу
до величезного феномену совєтської «колаборації», підміняючи
його банальним зрадництвом. До того ж, в арсеналі сталінських
пропагандистів уже існувала багата пейоративна лексика для
визначення зрадників і ворогів – «запроданці», «поплічники»,
«пособники» тощо.
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Переважна більшість українських політичних партій, що
знаходились у еміграції, вбачаючи у Гітлері найзапеклішого
ворога СССР, у той чи інший спосіб намагалися співпрацювати з
Німеччиною. Згодом, деякі з них зневірились у нацистах і
перейшли в опозицію до «нового порядку». Йдеться передусім про
ОУН (б), яка після невдалої спроби проголосити 30 червня 1941 р.
Українську державу, була оголошена поза законом, піддана
репресіям і почала переслідуватися. Натомість мельниківці
співпрацювали з німцями впродовж усієї війни. Проте обидва ці
антагоністичні відламки ОУН приклали чимало зусиль до
формування збройних загонів, які надалі воювали за створення
Української держави як проти Коричневої, так і Червоної імперії.
У СССР усіх українських націоналістів проголосили зрадниками і пособниками ворога. Адже визнати, що проти Сталіна
запекло воює самоорганізована армія українських повстанців, було
політично незручним і шкідливим. Як незручним було говорити й
про декілька мільйонів українських остарбайтерів, які працювали
на економіку Третього рейху в самій Німеччини і за кількістю
дорівнювали тим українцям, яких було вивезено до совєтського
тилу. А втім, після повернення всі остарбайтери розглядалися в
СССР як підозрілі.
Водночас, серед українського загалу вирізнялися ті, хто через
різні мотиви активно допомагав нацистам, – крім служби у поліції
і у вермахті, до числа таких сталінська влада відносила різного
рівня функціонерів, місцевих керівників, старост у селах, двірників, кербудів (домоуправів), які складали списки комуністів і
євреїв для винищення, тощо. На окупованій німцями території
залишилася значна частина інтелігенції, передусім технічної –
інженерів, які допомогли німцям відновити роботу підприємств.
Київський «Більшовик», наприклад, як і багато інших українських
заводів, ремонтував німецькі танки. В Донбасі була відновлена
робота вугільних шахт, які завдяки зусиллям жінок і підлітків 1942 –
1943 рр. довели тут видобуток вугілля до рівня передвоєнних
«стахановських» років. Активно розроблялася українськими
науковцями, які зосталися під німцями, низка проектів, у тому числі і
в галузі аграрної науки. Щодо українського села, то впродовж
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майже трьох років війни воно годувало вермахт і Німеччину. До
червоних партизанів українці попервах не поспішали. Комуністичний рух опору тривалий час був доволі кволим і посилився в
Україні лише у другій половині 1943 р., коли почався широкий
наступ Червоної армії. Охоплював цей рух назагал від 200 до
300 тис. осіб (у Західній Україні через лави УПА пройшло
принаймні вдвічі більше людей).
Тож, зрозуміло, що в Совєтському Союзі не довіряли усім
тим, хто опинився на окупованій території і активно не боровся з
німцями. А залишилося тут понад 92% із 40 млн населення УССР.
У совєтських анкетах аж до розвалу СССР існувала графа: чи
перебували під час війни ви самі або ваші рідні на окупованій
території. Але назвати всіх, хто опинився під владою нацистів,
«колаборантами» аж ніяк не можна. Україна ніколи не була ані
сателітом, ані маріонеткою Німеччини – вона була її східною
колонією, в якій існував надзвичайно жорстоким режим управління. Працювати на ворога було чи не єдиною можливістю для
виживання. На відміну, скажімо, Чехії, де робітники, які
працювали на військових заводах на німців, отримували добру
платню, спокійне і сите життя – в Україні йшлося про роботу
заради фізичного виживання і рятування своєї родини. Науковці
звуть це «стратегією виживання». А в українців, на відміну від
західних європейців, перспективи на порятунок практично не
було. Нацисти серйозно виношували плани щодо обезлюднення
України. Голокост був початковою стадією процесу. Населення це
відчувало. Тож поширеним був такий вислів: «Німці прийшли.
Гут. Євреям капут. Циганам тоже. Українцям позже».
Отже, вживаючи термін «колаборація» стосовно всіх форм
співпраці з нацистами різних груп населення України на окупованій території, ми суттєво затлумлюємо сенс цього поняття –
добровільна співпраця з ворогом-окупантом. Ба більше, ми
накладаємо на все українське населення колективну відповідальність за цю співпрацю – і передовсім за Голокост. У сучасній
Німеччині поширюються навіть думки про те, що без допомоги
місцевого населення нацисти не змогли би вчинити злочини
подібного розміру. Показово, що «процес над Дем'янюком» став
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певною спробою перекласти частину німецької провини за
Голокост на українців. Адже, демонізуючи простого лагерного
капо – колишнього совєтського віськовополоненого, свідомо не
згадували про те, що в 1950-х рр. у Німеччині було виправдано
десятки тисяч солдатів та офіцерів, які служили в таборах – якраз
із формулюванням, що «вони тільки виконували накази». А от
щодо Дем'янюка така формула спрацювала тільки частково.
Слід не забувати: Голокост було задумано, сплановано,
організовано німецькими нацистами і здійснено здебільшого
«пересічними» німцями. Кількість тих українців та представників
інших народів, яких було задіяно у цих страшних злочинах, була і
не значною, і вочевидь не визначальною. Це, звісно, не знімає з
тих, хто чинив злочини, відповідальності, але міра цієї
відповідальності є просто незрівнянною з німецькою. Уявляється,
що термін «колаборація» в українському контексті маємо вживати
доволі обережно і розважливо. Використовувати словосполучення
на кшталт «українська колаборація» – значить свідомо
політизувати питання і де-факто накидати українцям рівну з
нацистами відповідальність за скоєні злочини*. Приміром, у
Польщі в будь-якому випадку, за будь-якого значення колаборація
в свідомості поляків не відрізняється від зради. Однак забарвлення
такого вона набуває залежно від того, до кого застосовується цей
*

Проте від самого терміна не варто відмовлятись, адже в ході війни з
Росією він набув нових сучасних смислів. 18 березня 2014 року народним
депутатом України Сергієм Соболєвим був внесений проект Закону України
«Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території
України». У статті 10 («Колабораційна діяльність») проекту зазначалося:
«Колабораційна діяльність, тобто умисне, добровільне співробітництво у будьякій формі з окупаційною державою або її представниками на шкоду державним
інтересам України вважається державною зрадою і тягне за собою кримінальну
відповідальність». С. Соболєв пропонував у Кримінальному кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131) абзац перший
частини першої статті 111 доповнити словами – «а так само колабораційна
діяльність».
Однак, ознайомившись із законопроектом, Головне науково-експертне
управління ВР України таку редакцію не затвердило. Тож до цього питання після
деокупації українських територій доведеться повертатися знов.
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термін. Так, щодо поляків в основному не використовується слово
«колаборація», натомість застосовуються терміни на кшталт
«вимушена співпраця», що, відповідно, зрадою не є.
Отож маємо утримуватися від простого калькування
західноєвропейського стандарту і замислитися над формуванням
власної моделі пам’яті про Голокост. Не багато у світі знайдеться
країн, де чверть втрат серед цивільного населення становлять
місцеві євреї, а кожен шостий громадянин УССР став жертвою
німецько-совєтської війни. Вписуючи в історію України Голокост,
ми маємо спиратися на бундіський (їдишкайт) наратив, який
робить наголос не на ворожнечості і ненависті, а на століттях
мирних взаємовідносин і взаємообміну культур між українцями і
євреями. Це сприятиме процесу формування української
політичної нації та зробить Голокост важливою складовою
сучасної української ідентичності. І в цьому ми безумовно маємо
солідаризуватися з Європою.
Специфіка історичної памяті в Україні полягає у тому, що тут
у доволі короткий період двома тоталітарними режимами було
вчинено чотири геноциди (!), а також масове геноцидне нищення
голодом сотень тисяч совєтських військовополонених і мешканців
українських міст. Тож, попри безперечну важливість теми
геноциду євреїв, не можна оминути усі інші жахливі трагедії і не
вписати їх у загальний наратив. З одного боку, це об’єктивно
сприятиме поглибленню академічного розуміння проблеми
Голокосту та інших геноцидів, що сталися в Україні. З іншого, це
сприятиме консолідації багатонаціонального українського суспільства та формуванню сучасної української політичної ідентичності.
Так само, як і у Східній Європі, в Україні «спрацьовують»
далеко не всі ідеї та підходи щодо усвідомлення Голокосту, які
стали вже нормою для Заходу. Показово, що тільки два українські
Президенти (з п’ятьох) публічно висловлювали вибачення за участь
деяких українців у Голокості. Культура покаяння ще не «прижилася» в українській моделі пам’яті. З одного боку, масштаби участі
та ступінь відповідальності українців за знищення місцевих євреїв,
як зазначалося вище, лишаються недослідженими, а отже, доволі
проблематичними. А втім, питання щодо покаяння ускладнюється
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численними закликами до українців різних політичних сил каятися
за різні злочини: встановлення репресивної комуністичної влади,
за участь у Голодоморі, за різанину поляків на Волині тощо.
Існують ще й морально-психологічні проблеми. Покаяння у
християнстві є глибоко інтимним, майже сакральним моментом і
його не можна запровадити указом чи розпорядженням. Це щось
дуже особистісне, що не можливо накинути зверху. Це той процес,
який має визрівати всередині суспільства і рухатися знизу, коли
для цього визріють усі передумови.
Серед різних методологічних підходів, які здатні допомогти
українському суспільству усвідомленню трагедії Голокосту,
продуктивним видається його порівняння з Голодомором, як
спільних трагедій українського народу. А тут є широке поле для
дослідів. Як стверджував батько терміна «геноцид» Рафаїл Лемкін,
геноцид – це не подія, а процес. Він поволі готується, не
одномоментно здійснюється, а потім цей злочин намагаються
приховати. Попри те, що і Голодомор, і Голокост, кожен з яких
сам по собі є унікальним, як геноцидні явища вони мають багато
спільних рис.
Оригінальна модель щодо причин появи та запобігання
геноциду була розроблена у 1996 р. президентом Genocide Watch
Грегорі Стентоном. На досвіді нещодавніх подій у Руанді
професор зробив спробу пояснити, чому це сталося. Згідно з його
теорією геноцид розвивається впродовж певних етапів, які є
«передбачуваними, але невблаганними». До таких, за його т. зв.
десятиступеневою теорією геноциду, входять: класифікація,
символіка, дискримінація, дегуманізація, організація, поляризація,
підготовка, переслідування, знищення та заперечення [102]. Попри
певні недоліки, ця теорія добре сприяє розумінню природи
геноциду і може бути використана у практичній політиці щодо
його запобігання, а також в освітньому процесі. При цьому як
Голодомор, так і Голокост цілком вписуються у цю схему.
У контексті геноцидних студій продуктивним видається також
аналіз, зроблений Жаком Семеленом щодо ролі пропаганди у
підготовці масових убивств. Науковець ідентифікує основні стадії,
які призводять, врешті, до геноцидного процесу, і пояснює як
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звичайні люди стають злочинцями – perpetrators. Зокрема, це
стосується способів дегуманізації «образу ворога» [103]. Як
стверджує Людмила Гриневич, у совєтській політичній пропаганді
1920-х рр. створювався образ «куркуля – ворога», негативна
конотація якого нерідко посилювалась етнічним маркером –
«петлюрівця». Дегуманізуючи цей образ, влада психологічно
готувала населення до нищення цілої суспільної страти [104].
Подібні процеси, і це добре досліджено, відбувалися й у Третьому
рейху щодо дегуманізації образу єврея.
Важливим у розумінні природи геноцидів є те, що жертви і
злочинці могли мінятися місцями. Не винятком тут були Голокост
і Голодомор. Українські активісти, які відбирали у виснажених від
голоду селян хліб, подекуди самі ставали жертвами голоду, а
євреї – члени юденратів і єврейської поліції у гето, відправляючи
на смерть у концтабори своїх сусідів, а подекуди і членів родини,
лише на певний час відтерміновували собі право на життя.
Корисним видається такий підхід, який дозволяє не розводити
трагедії по «національних квартирах», не протиставляти їх у
фобійний спосіб одна одній, не звинувачувати представників іншої
національності у всіх смертних гріхах, а намагатися з’ясувати, як і
чому це сталося, зрозуміти механізми процесу. Не євреї-комуністи
і не українські націоналісти, чи то капо в концтаборах, були
головними винуватцями геноцидів. Злочинства замислювали і
здійснювали тоталітарні режими, які руками, в тому числі, і
українців, і євреїв робили ці злочини.
Важливо відзначити, що жертвами геноцидів вважають не
тільки загиблих, але й тих, хто вижили, оскільки їм було завдано
значних фізичних і психологічних травм. Тож і постголодоморне, і
постголокостне українське суспільство мають багато схожого, а
євреї і українці повинні шукати спільні шляхи подолання цього
травматичного минулого.
Спільним для українців і євреїв може стати вшанування тих,
хто за совєтських часів боровся за збереження пам’яті про ці
трагедії. Українці, яким комуністична влада не дозволяла у
травневі дні підходити до пам’ятника Тарасові Шевченку, і євреї,
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яким забороняли у вересневі дні йти до Бабиного Яру, мають
добре розуміти один одного. Отже, усвідомлення злочинів, учинених тоталітарними режимами, повинно допомогти обом народам
краще відчути спільну біль: Голокосту крізь призму трагедії
Голодомору і Голодомору на тлі Голокосту. Подібний підхід
сприятиме усвідомленню як українцями, так і євреями двох цих
вселенського масштабу катастроф як спільних трагедій народу
України. Замість того, щоб вести «битви за пам'ять», чи то
«змагання жертв», варто знаходити загальне в цій історії. Адже, як
справедливо засвідчує слоган відомої канадсько-української
доброчинної організації «Українсько-єврейська зустріч» (UJE) –
«наші історії неповні одна без одної».
Яскравим прикладом подібного підходу є діяльність вищезгаданої організації та Українського науково-дослідного і
освітнього центру вивчення Голодомору (HREC in Ukraine), які
провели цілу низку міжнародних наукових конференцій, на яких
Голодомор і Голокост розглядалися в єдиному контексті. Цікавим
може бути і досвід Дніпровського музею історії і пам’яті єврейського народу, в якому Голодомору відведено окремий експозиційний зал. У цьому музеї згадують про тих євреїв, які рятували
українців під час голоду, і тих українців, які рятували євреїв під
час Другої світової війни. Серед єврейських музеїв це, мабуть,
унікальний приклад.
Отже, з одного боку, модель офіційної пам’яті про Голокост в
Україні повинна дотримуватися сучасних європейських норм і
цінностей, а з іншого – відповідати українським культурноментальним та історичним особливостям. І саме в цьому має
полягати її об’єднавчий потенціал.
Крім проблеми творення української моделі Голокосту,
актуальним лишаються питання, яким способом і хто має
репрезентувати пам'ять про Голокост в Україні. Чи це суто
єврейське питання і ним мають опікуватися єврейські громади, чи
якісь інші громадські організації мають взяти на себе відповідальнсть за збереження і поширення пам'яті про цю трагедію, чи
це є виключно завданням Української держави. Довкола цього ще
й досі точаться дискусії і відверті суперечки. А символом невизна-

Розділ VІI

499

ченості цієї проблеми є Бабин Яр. Після 1991 р. про своє право на
увічнення пам’яті жертв Бабиного Яру заявили представники
різних громад, навіть ті, хто формально не мав до цього місця
безпосереднього відношення (приміром, остарбайтери). Наразі у
Бабиному Яру маємо понад 30 знаків і монументів, що зберігають
пам'ять різних, не рідко конфронтуючих між собою груп. Простий
перелік конфліктних ситуацій, котрі час від часу виникали на
цьому тлі, становитиме довгий список. Можна згадати про гучний
скандал з «циганською кибиткою», яку встановили громадським
коштом, а потім невідомо за чиїм наказом і через які причини
прибрали з парку. Тривалою боротьбою за увічнення «власних»
жертв Бабиного Яру відзначились і українські націоналісти, і
комуністи. Найбільш скандальним виявився проект щодо розбудови в Бабиному Ярі на гроші «Джойнта» Єврейського громадського
центру, що його опоненти звинуватили у порушенні релігійних
законів щодо заборони розміщення будівлі на місцях поховань. Це
спричинило справжній розкол у самій єврейській громаді.
Дискусії, які точаться довкола майбуття цього місця пам’яті не
вщухають. Рубіжним у цьому відношенні став 2016 р., позначений
підготовкою до вшанування 75-х роковин трагедії Бабиного Яру.
Наразі в Україні реально оформилися три проекти, поєднання
зусиль у реалізації яких, на нашу думку, можуть допомогти
порозумінню та розв’язанню «проблеми» меморіалізації пам’яті
жертв Бабиного Яру і Голокосту.
Перший – це Державний проект, за яким стоїть власне
Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» та
музей історії Києва з ідеєю творення музею Бабиного Яру – на базі
єдиного автентичного будинку, що тут зберігся на вулиці
Мельникова. Колективом авторів – науковців з різних установ під
егідою Інституту історії України НАН України вже підготовлено
історичний концепт музею. Держава допоки не має достатньо
коштів на реалізацію проекту, але декларує такі наміри.
Безперечною перевагою ідеї є те, що саме тут повною мірою може
бути увиразнено пам'ять про різні групи жертв Бабиного Яру.
Другий проект презентує добре відома канадсько-українська
благодійна організація «Українсько-єврейська зустріч» (UJE). В її
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доробку є успішно проведений міжнародний архітектурний
конкурс для створення ландшафтного парку у Бабиному Яру.
Реалізація на практиці такого гігантського проекту потребуватиме
чималих коштів, але немає сумнівів у тому, що створення
подібного меморіального парку може стати однією з найпомітніших подій в історії України і перетворити Київ на одне із
найвизначніших місць пам'яті Голокосту у світі. Водночас цей
проект природно поєднуватиме й чимало інших історичних
періодів і подій від палеоліту до сьогодення. Цей проект
ґрунтується на розробленій рядом урядових організацій концепції
комплексної меморіалізації з розширенням меж національного
історико-меморіального заповідника «Бабиин Яр».
Третій проект ініціює Благодійний фонд «Меморіал Голокосту „Бабин Яр”». Тут центральна ідея полягає у створенні
меморіального центру дослідження історії Голокосту на теренах
колишнього Совєтського Союзу і країн Східної Європи з головним
наголосом на Україні. Ідея видається надзвичайно важливою не
лише тому, що Бабин Яр уже давно став символом Голокосту, а і
тому, що на Заході й досі існує доволі приблизне розуміння про те,
як нацисти нищили людей на Сході Європи. Адже на відміну від
індустріалізованих «фабрик смерті» – концтаборів, де вбивали
переважно газом, на Сході переважав «Голокост кулями». Тут
також західними і українськими істориками вже нароблено
«Базовий наратив», створено потужний портал і ведеться активна
науково-організаційна і просвітницька робота.
Слід зазначити, що об’єднання спільних зусиль у реалізації
цих трьох проектів – є унікальний шанс, котрим українське
громадянське суспільство повинно скористатися. Наявність
численних державних і недержавних ініціатив є перевагою, а не
недоліком. Співпраця Української держави і благодійних фондів
здатна допомогти у розв’язанні різноманітних юридичних та
фінансових проблем. Політичні, моральні, освітні, академічні та
економічні здобутки від реалізації цього проекту також очевидні.
Створення у столиці України Києві Українського меморіального
комплексу «Бабин Яр» на площі у майже 70 га здатне перетворити
його у місце пам’яті Голокосту і жертв тоталітарних режимів
світового масштабу.
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***
Події, які зараз відбуваються в Україні, цілковито
вміщюються у концепт того «Великого цивілізаційного вибуху»
(за визначенням Миколи Михальченка), який стався наприкінці
ХХ – поч. ХХІ с. і не припиняє змінювати світову цивілізацію
[105]. Україна здійснює свій Еxodus – вихід з імперії та створення
незалежної держави у багатоманітній Європі і тим самим перехід
від євроазійської до європейської цивілізації.
У цьому ж річищі можна розглядати війну на Донбасі, як
складову цивілізаційного конфлікту, в осереддя якого закладено
проблему звільнення від впливу «русского мира» та інтеграцію до
Європи. В рамках цього процесу відбулися й останні українські
революції, і, передусім, Революція Гідності, яку Ілля Герасимов
влучно назвав «першою постколоніальною революцією», адже в
ній боротьба за звільнення від імперії та творення суверенної
європейської держави пов’язувалась із формуванням громадянського суспільства. «З одного боку, – зазначає науковець, –
основним її змістом стало набуття людьми власного голосу. В ході
цього самостверджуючого акту окремі громадяни створюють нову
українську націю як спільноту солідарної дії свідомих особистостей, договірних один з одним. Водночас ця революція не тільки
скинула політичну і економічну гегемонію негідної влади, але й
вивільнила сили соціальної самоорганізації. А найбільш загальні
рамки цінностей, що їх поділяли усі учасники революції, –
«європейський вибір», структурували відкрите поле обговорення
загальної суб'єктності та поведінки, відповідно до неї [106].
Проєвропейська орієнтація України виразно посилилася після
початку війни з Росією. ЄС і надалі залишається союзником і
певним орієнтиром України. Стабільно високою є прихильність
українців до євроінтеграції. Близько 60 % підтримують вступ
України до Євросоюзу – і саме це визначає європейське спрямування офіційної політики сучасної України. Підтримка НАТО в
Україні в червні 2017 року досягла рекордного показника – 47%
(п’ять років до цього, згідно з даними соціологічних досліджень,
відповідному варіанту гарантування безпеки країни віддавав
перевагу, в кращому разі, лише кожен восьмий житель України, 13%).
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Разом із проєвропейськими зросли антиросійські настрої. І
справа не лише у війні, хоча вона є основним фактором. Сама
логіка розвитку модерної України вимагає не лише звільнення від
впливів комуністичної ідеології, але й радикальної відмови від
домінуючої ролі російської мови і культури і натомість розвитку
власної української. Проте лише після 2014 р. подібна політика
почала розглядатися більшістю суспільства як важлива складова
національної безпеки і реалізовуватися на практиці.
Цей процес триває важко і небезболісно. Після розпаду СССР
унаслідок довготривалого імперського правління утворилася ціла
низка гібридних ідентичностей, які нерідко конфронтують між
собою. У більшості регіонів України через рік після початку війни
ще функціонувала подвійна культурна (українська й російська)
ідентифікація, у частини – подвійна державна ідентифікація: із
Російською державою відчувають близькість 57 % (для 23% вона є
дуже близькою), а з російською мовою й культурою – 67% (для
29% вона є дуже близькою) [107]. Як можна зауважити на підставі
останніх соціологічних досліджень, 25 – 30 % населення не є
прихильниками таких знакових питань українського державотворення, як євроінтеграція, вступ до НАТО, єдина державна мова,
визнання ОУН і УПА, визнання Голодомору геноцидом, створення
Помісної української церкви тощо.
За умов війни, коли Російська держава використовує свою
мову і культуру як збою проти України, складно наразі досягти
компромісу з її прихильниками всередині країни. До того ж серед
чинників, що сприятимуть роз’єднанню суспільства, експерти
відзначають такі, як підвищення статусу російської мови (74%),
акцентування на совєтському минулому (67%). Натомість, що здійснення політики декомунізації попри певну проблемність і
недоліки має в цілому позитивний вплив на формування спільної
загальнонаціональної ідентичності вважають 69% експертів, 21%
переконані у її протилежному впливі [108].
Україна має пройти свій шлях національного державотворення до кінця і без зупину. Існують спроби звести цей курс на
манівці, мовляв, не варто весь час жити у минулому часі – світ
змінився і т. ін. Але нерідко під прикриттям псевдонауковості і
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академізму та машкарою лібералізму, свідомо чи несвідомо,
ховається «русский мир». Не закріпивши своєї національної
ідентичності, не пройшовши шлях національної консолідації, ми
здатні потрапити не у європейський ліберально-демократичний
дім, а у російську казарму.
Як будь – яка колонізована нація, незалежна Україна має
заявити свої права на історію і сформувати власний наратив, що
має забеспечити їй легітимність. Іншими слова, зміцнення
незалежної України вимагає також творення/відтворення (переформатування) минулого, позаяк нове майбутнє вимагає нового
минулого. Україна, як і будь-яка держава, вибудовує свою пам'ять
про минуле відповідно до її національних міфів, ідеалів і
політичних потреб. Дві основні моделі пам’яті, які існували в
Україні впродовж ХХ ст. – комуністична імперська (офіційна) і
націоналістична незалежницька (підпільна і діаспорна), були
ворожими і конфліктуючими. Після розвалу СССР Україна
відмовилася від комуністичної спадщини, хоча назагал не
позбавилася деяких її елементів. У вигляді різних гібридних
ідентичностей (совєтської, совєтсько-російської, совєтсько-української і т. ін.) вона усе ще існує у незалежній Україні. Офіційною
моделлю пам’яті України стала національно-державницька, на
кшталт східноєвропейської, що ґрунтується на культурному
націоналізмі та європейських цінностях. Домінантний історичний
наратив має такий вигляд:
У період Української революції 1917 – 1922 р. було зроблено
декілька спроб створити незалежну Українську державу, проте
через потужний тиск червоної Москви вони зазнали поразок.
Комуністична влада не стала добровільним вибором українського
народу, а була встановлена внаслідок російської більшовицької
окупації.
Українська Совєтська Соціалістична Республіка була залежною недемократичною державою, а по суті – периферійною
колонією Росії. Її існування, попри позірні модернізаційні успіхи,
супроводжувалося масштабними гуманітарними та техногенними
катастрофами – від Голодомору до Чорнобиля, а також політич-
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ним терором та перманентною русифікацією. Все це ставило під
загрозу саме існування українського народу.
Проголошення самостійної Української держави у 1991 р.
стало закономірним наслідком історії українського народу, що
сприятиме подальшому розвитку і самоорганізації багатонаціональної української громадянської нації. Важливою метою сучасної України є повернення у сім’ю європейських народів, з якої
вона була штучно вирвана. Європейський цивілізаційний вибір
відповідає прагненням переважної більшості українського народу
та сприятиме розвитку демократії та громадянського суспільства.
Три основні українські національні міфи-символи цілковито
вписуються у простір цієї історичної пам’яті:
1. Голодомор є символом страшного імперського злочину
проти української нації і водночас опору сталінській імперії, який
проявився, зокрема, й у збереженні пам’яті про цей злочин.
Голодомор є вічним нагадуванням українцям про те, що геноцид
проти нації можливий лише за умов відсутності власної держави.
2. Антиколоніальна національно-визвольна боротьба ОУН і
УПА проти сталінської імперії продемонструвала прагнення
українців до незалежності і творення власної держави і водночас
засвідчила, що імперський геноцид проти українців триває.
До певної міри трагедія Голодомору і боротьба ОУН і УПА
склали підґрунтям тієї історичної пам’яті, яка згодом посприяла
постанню незалежної Української держави.
3. Новий національний міф-символ – Майдан та постколоніальна Революція Гідності – має виразну антиімперську
спрямованість і водночас суцільно зорієнтований на Європу з її
наріжними цінностями демократії і громадянського суспільства.
Отже, старій комуністично-імперській моделі пам’яті наразі
немає місця у сучасній Україні, як не лишилося місця для
націонал-соціалізму після Другої світової війни в демократичній
Німеччині, попри те, що там зоставалася ще велика кількість його
прихильників. Совєтська модель не сумісна з українською
державницькою моделлю, як несумісні свобода і рабство, незалежність і колоніалізм тощо. Остання спроба нав’язати Україні
совєтсько-російську модель пам’яті закінчилася падінням влади
Януковича. Тож чи варто жаліти і ностальгувати за цим?
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Зрозуміло, що в майбутньому немає місця совєтським міфам і,
передовсім, міфу Великої вітчизняної, який путінська Росія
використовує в своїй пропаганді війни проти України і як
важливий чинник творення російської ідентичності. Водночас не
можливо вилучити з української історичної памяті тих, хто,
захищаючи свої родини і рідну землю, бився проти німецького
нацизму у роки Другої світової війни.
У нову українську ідентичність безперечно має бути закарбована пам'ять про Голокост як данина мільйонам нашим
співгромадянам – євреям і не-євреям (рома), які стали жертвами
нацистського режиму. А також пам'ять про сталінський геноцид
кримських татар. Новими героїчними символами незалежності та
складовими української ідентичності стали наразі Майдан, герої
Небесної сотні та боротьби проти російської імперської агресії на
Донбасі. Всі ці символи допомагають формуванню тієї історичної
пам'яті, яка сприятиме творенню нової української громадянської
нації, що складається з представників усіх національностей
України.
На часі постає завдання поглиблення процесів декомунізації і
водночас деколонізації. У нашому випадку ми розглядаємо
колоніалізм не через призму расової зверхності чи правління
вищої (білої) раси над дикунами, як це було у заморських колоніях
європейських імперій. Колоніалізм через механізми свого
владного впливу – політичні, економічні, культурні – накладав на
колонізоване населення глибоке почуття неповноцінності, що
цілковито відповідає українському контексту. Тож боротьба з ним
не зводиться до простого перейменування назв і заміни
пам’ятників, хоча це і важливо. Деколонізація у найширшому
сенсі – це звільнення українців від нав’язаного імперією образу
другорядності і меншовартості, очищення української культури,
мови та історії від накинутих чужородними ідеологічними і
політичними впливами та концептами. Відповідно, формування
нової української ідентичності має ґрунтуватися на культурі, мові,
історії, традиціях і т. ін. титульної нації і водночас на європейських
цінностях демократії та громадянського суспільства.
Зазначимо, що після проголошення незалежності України у
1991 р. тут залишалося принаймні три потенційні імперські

506 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України...

загрози: домінування російської мови, присутність Чорноморського флоту у Криму та Російська православна церква. Боротьба за
утвердження власної Української православної церкви тривалий час
лишалася одним з найважливіших напрямів творення національної
ідентичності та державності. «Cujus regio, ejus religio» – «Чия
влада – того й віра». Надання Православній церкві України Томоса
Вселенським Патріархом символічно завершує складний процес
виходу з імперії і повернення в Європу. І хоча цей процес може
виявитися і складним, і тривалим, він визначається наразі чіткою
зміною цивілізаційних парадигм. Це є свідченням того, що ми вже
перетинаємо точку неповернення в Російську імперію.
__________________________
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Розділ VIII. Богдан Осадчук як речник
цивілізаційного діалогу
Він був відомий як журналіст «Александр Кораб» («Alexander
Korab»). Саме під цим псевдонімом його десятиліттями знали
читачі німецьких часописів і найстарішої (рік заснування 1780 р.)
швейцарської «Нової цюрихської газети» («Neue Zürcher Zeitung»).
Для цього авторитетного видання він понад півстоліття готував
матеріали про події у СРСР і країнах «соціалістичного табору».
Писав і для інших періодичних видань у Німеччині. Він став
одним із найбільш активних публіцистів польського еміґраційного
часопису «Культура» («Kultura»). Журнал редагував Єжи Ґедройць
і вони разом послідовно обстоювали ідею польсько-українського
примирення. Менше згадують про те, що він був науковцем,
професором Вільного університету Берліна (Freie Universität
Berlin) та Українського вільного університету (УВУ) в Мюнхені.
Він був надзвичайно комунікабельною людиною з неймовірним почуттям гумору. Це допомагало йому долати непрості
життєві ситуації, зближувало його з людьми. У тому числі й з
тими, які могли не погоджуватися з його поглядами та позицією. У
колі його друзів були Збіґнєв Бжезінський, Віллі Брандт, Чжоу
Еньлай, йому тиснув руку і йому сприяв Йосип Броз Тіто. Він був
неформальним радником президентів Польщі й України
Александра Квасневського та Леоніда Кучми.
У своїй журналістській, науковій і громадській діяльності він
послідовно сповідував незалежну власну думку та позицію, за що
його називали «отаманом». Радянські вожді та пропаґандисти
ненавиділи його за послідовний антикомунізм і неупереджений
аналіз подій у Східній Європі та СРСР. М. Хрущов навіть вимагав
від швейцарського посла в Москві прибрати Александра Кораба з
газети «Neue Zürcher Zeitung», що, зрозуміло, не було зроблено.
Могутній у ту пору Комітет державної безпеки підготував
спеціальну брошуру, метою якої була дискредитація публіциста та
вченого, підрив його репутації (це також не вдалося).
Він побачив не лише падіння стіни в Берліні (місті, де прожив
сімдесят років), а й вітав колапс СРСР, проголошення
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незалежності Польщі та невдовзі України. В обидві країни приїздив неодноразово й активно друкувався в періодичних виданнях.
Однак головне, що він побачив, – це радикальна зміна польськоукраїнських відносин, коли роки конфронтації, взаємної ворожнечі
та демонізації змінилися примиренням і співпрацею. Мабуть, це й
було головним результатом його довгого, цікавого, наповненого
драматизмом, а часом і елементами авантюризму життя.
Ідеться про Богдана Осадчука (1920–2011 рр.). Я мав честь
знати його багато років, співпрацював із ним, разом із ним
виступав на різних наукових форумах і мандрував. У 1998 р.
запросив до участі в міжнародному діалозі фахівців зі шкільних
підручників, а у 2000 р. його стаття відкрила збірник, який ми
упорядкували разом із доктором Маґдаленою Телус [1, c. 11–14].
Познайомившись із ним, без сумніву зарахував його до тих, кого
називають «центральноєвропейськими джентльменами». Ідеться
про інтелектуалів, котрі еміґрували на Захід, втікаючи від Гітлера
або Сталіна в 1930–1940 рр., від Хрущова в 1956 р., Брежнєва в
1968 р. Багато з них досягли успіху й визнання. Про їх польське,
чеське, російське або будь-яке інше походження нині мало хто
пам’ятає.
На сьогодні немає повної наукової біографії Б. Осадчука, а
лише окремі розвідки стосуються тих чи інших аспектів його
діяльності [2, c. 347–351]. Проте сам він устиг доволі докладно
розповісти про своє життя, і це було зафіксовано [3, c. 24–32]. У
2006 р. в Києві відбулася міжнародна конференція, присвячена
Є. Ґедройцю. На ній був присутній Б. Осадчук, а його виступи
також були насичені спогадами [4, c. 27–28]. Ще за його життя
побачила світ вибрана публіцистика [5], листування з Є. Ґедройцем [6].
Дуже багато зусиль для збереження пам’яті про Б. Осадчука,
опрацювання його творчої спадщини зробили та роблять Боґуміла
Бердиховська, Оля Гнатюк. Зокрема, в 2007 р. за їх редакцією
вийшов друком збірник статей «Польща. Україна. Осадчук» [7].
Появу його стимулювало відзначення в 2005 р. 85-річчя Б. Осадчука. Він містив наукові розвідки, присвячені минулому та
сучасності Польщі й України переважно у ХХ ст., а також
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журналістські, літературні тексти. Це видання цінне також і тим,
що в ньому вміщено бібліографію польськомовних публікацій
Б. Осадчука за 1952–2005 рр., підготовлену Анною Лазар [7, c. 9–28].
У 2012 р. (за рік по смерті Б. Осадчука) було зроблено,
напевно, наймасштабнішу спробу колективно намалювати його
портрет. Ідеться про видання «Український полонофіл: Пам’яті
Богдана Осадчука» за редакцією Івони Гофман [8]. Перша частина
містила статті власне про Б.Осадчука, про різні періоди та аспекти
його життя й діяльності. Другу частину склали статті на
різноманітну проблематику, присвячені його пам’яті. Низка
публікацій про Б. Осадчука з’явилася відразу після того, як він
пішов із життя [9]. Його ім’я неодмінно згадується у студіях,
присвячених діяльності паризької «Культури» чи налагодженню
польсько-українських взаємин [10, c. 43–47]. Проте у цілому слід
підкреслити очевидний брак досліджень про діяча, про котрого ще
за його життя шеф-редактор німецько-польського журналу
«Діалог» (Берлін) Базиль Керський написав: «Осадчук є надзвичайним космополітом: він розмовляє трьома мовами –
українською, польською та німецькою, він пише на цих мовах і є
активним учасником трьох культурних сфер, які навіть сьогодні в
інтеґрованій Європі рідкісне явище. У ХХ ст. було небезпечно
бути космополітом. Навіть у наших демократичних суспільствах, в
яких поняття "мультикультуралізм" настільки модне, важко бути
людиною без одномірної національної ідентичності, яка не
вписується у прості категорії визначення сучасних націй.
Важко бути незалежною й рухомою людиною у трьох
культурах. Космополіт часто розглядається як незнайомець, тому
що це дає нову перспективу, котра може поставити під сумнів
домінуючий у певній культурній сфері погляд» [11].
Саме такою особистістю й був Богдан Осадчук.
Шлях до Берліна
Народився він 1 серпня 1920 р. на Галичині, у місті Коломиї,
нині Івано-Франківської області. Тоді столиця Покуття перебувала
в межах Польщі (II Речіпосполитої). Батько Іван (його ім’я писали
по-польськи – Ян) Осадчук походив з українських селян. Мати, яку
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звали Францишка Бобінська, була мішаного українсько-словацького походження. У родині завжди спілкувались українською.
У десятирічному віці Богдан опинився у Центральній Польщі.
Його батько був учителем, тобто державним службовцем, вимушеним підкорятися директивам уряду. Маючи на меті полонізацію
Галичини й Волині, польська влада переводила українських
учителів углиб Польщі, а на місця, що звільнялися, скеровувала
тих, хто не володів українською. Через українське походження й
ліві погляди (входив до Компартії Західної України, КПЗУ) батька
перевели у с. Бошчинек (Boszczynek) у повіті Піньчув (Pińczów).
Згодом школу перенесли до с. Пшибенице (Przybenice). Тут
Б. Осадчук виростав, як він сам потім згадував, «в оточенні
польських селян» [12, c. 11]. Звідси бездоганне володіння
польською мовою.
Знання й розуміння польської культури чималою мірою
прийшло через те, що у с. Бошчинек була поміщиця, яка симпатизувала українському хлопчикові, котрий не хотів спочатку йти до
школи. Вона приохотила його читати книжки, навчала французької мови, хорошим манерам і… вчила бути поляком.
«Виховувався, – констатував пізніше Б. Осадчук, – у двох світах:
на пасовиську з синами тамтешніх селян і в маєтку в дивакуватої
пані Шласької» [12, c. 12]. Ще одним важливим фактором було те,
що Б. Осадчук виріс у мультикультурному середовищі, яким були
місця його дитинства. У Коломиї поряд з українцями мешкали
поляки, євреї, німці, були окремі вірменські та грецькі родини. Це
на все життя дало йому своєрідне «щеплення» від націоналізму й
шовінізму, він ненавидів і не приймав їх до кінця своїх днів.
Б. Осадчука віддали в державну гімназію містечка Піньчув і
він з іншими учнями опинився у своєрідному «гуртожитку». Це
був його перший досвід життя без батьків, що залишилися у селі.
Незадовго до закінчення навчання, у 1938 р., його виключили під
сміховинним приводом. Справжньою причиною став захист
зацькованого гімназистами-юдофобами учня-єврея, його друга на
прізвище Шапіро. Б. Осадчука викликав та образив законовчитель
ксьондз Піскож. Він назвав хлопця «українською свинею», за що
отримав відповідь: «А ти – фашистська свиня!» [12, c. 17]. У той
час Б. Осадчукові довелося виживати, а значить – треба було
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працювати. І він став постачальником раків для одного з
краківських ресторанів.
Почалася Друга світова війна, німці напали на Польщу. СРСР
після змови А. Гітлера та Й. Сталіна ввів свої війська у Західну
Україну, оголосивши це «возз’єднанням українських земель».
Батько Б. Осадчука отримав роботу перекладача при цукрозаводі в
місті Казімежа-Велька (Kazimierza Wielka), а потім родина
переїхала в Бусько-Здруй (Busko-Zdrój).
Із січня 1940 р. у Кракові почала виходити газета «Краківські
вісті». У ній Б. Осадчук вичитав, що колишній доцент Яґеллонського університету В. Кубійович*, який згодом став головою
Українського центрального комітету**, організував безкоштовні
матуральні курси (після їх закінчення видавалося свідоцтво про
середню освіту). Навесні 1940 р. Б. Осадчук поїхав до Кракова,
закінчив згадані курси й повернувся в Бусько-Здруй.
Із цим моментом пов’язаний епізод біографії Б. Осадчука,
який визначив його антикомуністичні переконання. Як уже
мовилося, його батько був членом КПЗУ. Тому Богдан доволі рано
почав читати ліву польську пресу, а також газету Компартії
Німеччини (в еміґрації) під назвою «Червоний прапор» («Die Rote
Fahne»)***. Він добре вивчив німецьку, оскільки в гімназії, за його


Володимир Кубійович (1900–1985 рр.) – історик, географ, видавець,
громадсько-політичний діяч, організатор видання й головний редактор
«Енциклопедії українознавства» (цю капітальну працю з україністики було
створено під егідою Наукового товариства імені Шевченка в Європі з центром у
французькому місті Сарсель), автор «Географії українських і сумежних земель».
Від 1940 р. – голова Українського центрального комітету.
**
Український центральний комітет (УЦК) – єдина в 1940–1945 рр.
суспільно-громадська організація для українців у створеній нацистами на
території Польщі Ґенеральній ґубернії. Ця територія розглядалася не як
окупована, а як складова частина Райху. УЦК був визнаний німецькою владою й
нею контрольований. На чолі його стояв В. Кубійович. Діяльність і структура
визначалися окупаційної політикою та специфічним характером нацистського
режиму. (Докл. див.: Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії: 1939–1941.
Чикаґо, 1975; його ж. Мені 85. Париж; Мюнхен, 1985).
***
«Червоний прапор» («Die Rote Fahne») – заснована К. Лібкнехтом і
Р. Люксембурґ газета, що виходила в 1918–1939 рр. Із грудня 1918 р. орган
Компартії Німеччини.
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словами, була дуже хороша ґерманістка [12, c. 26]. Погляди батька
не вплинули на сина, хоча вони зійшлися в оцінках
антиукраїнської політики передвоєнної Польщі. Обидва були
солідарними й у тому, що від нацистів не слід очікувати нічого
доброго. Багато українців тоді пішли на службу в організації або
установи, відкриті німцями. Було чимало еміґрантів із Галичини,
яких німці також брали. Осадчук-старший, як уже згадувалося,
працював перекладачем на цукрозаводі. Але причина його
співпраці була дуже простою: після домовленостей Німеччини і
СРСР він боявся екстрадиції, того, що німці видадуть його
«совітам». Для нього це означало б кінець, оскільки Компартія
Західної України була партією репресованих, її керівництво та
членів ще в 1938 р. сталінський режим оголосив «зрадниками»,
«фашистськими запроданцями» [13]. Осадчук-молодший слухав
львівське радіо (тобто вже радянську пропаґанду), читав газети
лівої орієнтації, які розписували переваги «соціалістичного раю».
Урешті-решт, вирішив, що, може, й варто повернутися в рідні
місця. У цей час у Бусько-Здруй прибула радянська репатріаційна
місія, до якої Б. Осадчук, не знаючи російської мови, пішов. Ось
що він згадував про це:
«За столом сидів квадратний радянський ґенерал із НКВД, а
навколо нього гітлерівці з СД. Енкаведист запитав: "Ваша
фамилия?". Я впевнено відповідаю, що я "самотній, без сім’ї". А
він: "Что, вы не понимаете по-русски? Вы откуда?". "А що значить
откуда, – дивуюся я. – Хіба це не українська місія?". Він почав на
мене кричати, що я буржуазний націоналіст і потрібно мене
заарештувати. Німці розсміялися, а я знайшов у собі сили вийти
звідти. Місія виїхала, а моя любов до совітів у цей момент
закінчилася остаточно» [12, c. 27].
Далі у житті Б. Осадчука нічого особливого не відбувалося,
поки він не прочитав у газеті «Краківські вісті» оголошення про
те, що Український громадський комітет у м. Хелм (Chełm)
потребує співробітників. Так Б. Осадчук опинився у Хелмі, ставши
кореспондентом згаданого часопису, реґулярно друкувався. Саме
тоді, як висловилася О. Гнатюк, почався для нього його «флірт із
націоналізмом» [14]. Але він не став ані бандерівцем, ані
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мельниківцем, тобто не був членом жодної з ворогуючих фракцій
Організації українських націоналістів (ОУН).
Коли виник Український допомоговий комітет*, він приятелював і співпрацював зі Степаном Скрипником – майбутнім
патріархом Київським і всієї України (УАПЦ)**, надаючи
допомогу не тільки українським селянам, біженцям. Намагалися
вони щось зробити і для полонених червоноармійців, загнаних
після початку в 1941 р. німецько-радянської війни за колючий дріт
і приречених на смерть через голод та хвороби.
Б. Осадчук бачив, як німці почали «фаворитизувати»
українців, особливо з Галичини, а ще більше – з Австрії. Поляки,
своєю чергою, побачили у цьому загрозу й образу для себе:
мовляв, наші громадяни, а отримують привілеї від німців. Коли у
Хелмі з’явилась українська школа, її вчителя вбили польські радикали-підпільники. Ось що з часом говорив про це сам Б. Осадчук: «З
одного боку – розбрат і розкол серед українських націоналістів, який
призвів до чималих кривавих взаємних порахунків. З іншого боку,
польсько-українська трагедія, що почалася на Холмщині,
абсолютно переконала мене, що потрібно з цим явищем боротися,
оскільки інакше нам загрожує перспектива взаємних нескінченних
вбивств і виграють на цьому сусіди» [12, c. 29–30].

*

У дистрикті Галичина німецька влада дала дозвіл на функціонування
комітетів допомоги («допомогових комітетів») – єдиної форми організації для
всіх національних груп (українців, поляків, євреїв). Скориставшись цим
дозволом, українці Ґенеральної ґубернії всюди переорганізовували вже існуючі
(але не леґалізовані німецькою владою) комітети в округах чи повітах на
українські комітети допомоги. Координацією їх діяльності займався УЦК.
Навесні 1941 р. він об’єднував 26 українських допомогових комітетів. (Див.:
Лапан Т. Діяльність українських громадських організацій на захист становища
депортованих українських робітників у ІІІ Райху. URL: http://clio.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/02/3-1.pdf).
**
Степан Скрипник (патріарх Мстислав; 1898–1993 рр.) – церковний діяч,
першоієрарх УАПЦ у діаспорі. У 1920–1921 рр. особистий ад’ютант С. Петлюри,
із 1930 р. – посол (депутат) польського Сейму. У 1941 р. очолював Український
допомоговий комітет у Хелмі. (Докл. див.: Смирнов А. Мстислав (Скрипник):
громадсько-політичний і церковний діяч: 1930–1944. Київ, 2008).
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Це дуже важливий висновок, який потім у житті Б. Осадчука
визначить його місце в налагодженні польсько-українських
відносин. І ще один суттєвий момент для майбутнього трапився в
ту пору: від згаданого С. Скрипника Б. Осадчук дізнався про
Є. Ґедройця, редактора популярних видань «Бунт молодих» («Bunt
Młodych») і «Політика» («Polityka»)*. Вони зустрінуться через
десять років.
Коли у червні 1941 р. почалася німецько-радянська війна, у
Хелмі в Українському допомоговому комітеті майже не
залишилося молодих людей. Один із ветеранів петлюрівської
еміґрації порадив Б. Осадчукові спробувати втекти від війни до
столиці III Райху (згідно з приказкою, що найтемніше місце – під
ліхтарем).
Переїзд до Німеччини
У той час українців із Галичини (і тільки!) брали до німецьких
університетів. Б. Осадчук написав до кількох. Це було у вересні
1941 р. Із Берлінського університету прийшла відповідь, що він є у
списку студентів факультету науки про зарубіжжя (Auslandswissenschaft), однак йому належить скласти іспит із німецької
мови. У грудні того самого року Б. Осадчук виїхав до Берліна.
Під час навчання він спочатку отримував стипендію від
Комісії допомоги українським студентам, а потім довелося
заробляти самому. Службовець, який давав дозвіл в управлінні
праці, подивившись у паспорт Б. Осадчука, запитав: «А що це за
місто Коломеа?». Так австрійці записали в документі місто на
Галичині, пояснив Б. Осадчук (німецькою мовою це – «die Stadt in
Galizien»). Чиновники почали глузувати над «безграмотним»
студентом: адже Ґалісія (яку вони переплутали з Галичиною)
*

Б. Осадчук згадував: «Ще жовтодзьобим підлітком я читав позичений у
продавця газет в Пінчові, горбатого філософа-єврея, "Бунт молодих", а потім і
"Політику". (Див.: Осадчук Б. Визнання і зізнання українського полонофіла //
Простір свободи: Україна на шпальтах паризької «Культури» / вид. підгот.
Б. Бердиховська; [пер. з пол.] С. 219).
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знаходиться в Іспанії, а м. Коломеа – в Італії. Після цього
поставили печатку – «італієць». У 1945 р., коли вже Червона армія
влаштовуватиме в Берліні перевірки, таке «перетворення» з
українця на «італійця» врятує Б. Осадчука. Він, не маючи надійних
документів, певний час видаватиме себе саме за італійця [12, c. 15].
Навчався Б. Осадчук у професора Альбрехта Гаусгофера
(Albrecht Haushofer) – сина родоначальника геополітики Карла
Гаусгофера*. Гаусгофер-молодший був серед учасників найсерйознішого замаху на А. Гітлера влітку 1944 р. Якби тоді все вдалося,
він повинен був стати міністром закордонних справ в уряді
антигітлерівської опозиції. Але замах провалився, А. Гаусгофера
заарештували. У 1945 р. його застрелили під час прогулянки в
тюремному дворі. Тому дипломну роботу, присвячену історії та
розвитку преси в українському Закарпатті, Б. Осадчук дописував
уже під керівництвом відомого балканіста професора Фріца
Вальявеца (Fritz Valjawetz)**.
У Берліні в передвоєнний, воєнний і повоєнний час вирувало
українське життя. Наприклад, із 1926 р. існував Український
науковий інститут, створений за сприяння екс-гетьмана Павла
Скоропадського [12, c. 68–69]. Під час Другої світової війни, як
згадував Б. Осадчук, «у нас було відрубне українське життя.
Важко сказати, скільки нас було. Еліта, що складалась із вищих
керівників, лікарів, учених і студентів, люди старої української
преси, – ця еліта була розпорошена по різних інститутах...
Студентів було близько трьохсот, але походили вони з Галичини,
Волині, Буковини, Закарпатської України, тобто з давніх
*
Карл Гаусгофер (1869–1946 рр.) – географ, соціолог, засновник німецької
школи геополітики. Коли після «пивного путчу» 1923 р. А. Гітлер та Р. Гесс
перебували у в’язниці, К. Гаусгофер читав їм лекції з геополітики. Вважається,
що саме від К. Гаусгофера А. Гітлер перейняв ідею про «життєвий простір»
(«Lebensraum»). (Докл. див.: Holger H. Herwig: The Demon of Geopolitics: How
Karl Haushofer "Educated" Hitler and Hess. Lanham, 2016).
**
Фріц Вальявец (1909–1960 рр.) – історик, фахівець із Південно-Східної
Європи ХХ ст. У 1941 р. був політичним радником і перекладачем у
зондеркоманді 10b айнзатцгрупи D у Північній Буковині та Бессарабії. Після
повернення в Берлін у лютому 1943 р. працював професором Берлінського
університету на факультеті, на якому навчався Б. Осадчук.
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незалежних держав, а не з райхскомісаріату Україна... Але після
1942 р. взагалі вже не брали українців вчитися»*.
Українські студенти, якими керував професор А. Гаусгофер,
створили організацію під назвою «Мазепинець». Крім Б. Осадчука,
до неї ввійшли його найближчий друг і товариш Іван ЛисякРудницький (згодом відомий історик, політолог, один із засновників Канадського інституту українських студій), Омелян Пріцак
(пізніше знаний орієнтолог, фахівець із багатьох рідкісних мов і
перший директор Українського наукового інституту Гарвардського університету) та деякі інші особи.
Члени згаданої студентської організації не були націоналістами, радше лібералами. Вони, наприклад, вели аґітацію серед
студентів проти вступу українців у дивізію ваффен-СС «Галичина».
А. Гаусгофер про це не знав, але після його ув’язнення його учні
опинилися в полі зору ґестапівців. Кілька разів Б. Осадчукові ледь
вдалося уникнути арешту, а його найближчі друзі виїхали з Берліна.
Б. Осадчук залишався в німецькій столиці. Тут в останні
місяці війни створив фіктивний «Інститут Чорного моря», котрий
приносив реальну користь, адже на його адресу засновник
отримував підпільну пресу з Варшави, а також польські видання з
Лондона, де перебував польський еміґраційний уряд. Надсилали
йому також газету «Neue Zürcher Zeitung» зі Швейцарії, в якій він
друкуватиметься згодом. Таким чином, Б. Осадчук був непогано
поінформованим. Під час війни він активно писав кореспонденції
для газет «Волинь»** і «Краківські вісті» (один із його тодішніх
псевдонімів – «Юрій Чорноморський»).
*

Завданням Українського інституту було поширення серед німецької
аудиторії відомостей про Україну й український народ, дослідження взаємин
України із західними країнами, особливо Німеччиною, у минулому та сучасному,
допомога українським студентам і науковцям у студіях і дослідах. Інститут
припинив існування в 1945 р. (Докл. див.: Каліберда Г. Ю. Науково-дослідницька
та освітня діяльність Українського наукового інституту у Берліні (1926–1945).
URL: http://www.rusnauka.com/5_NITSB_2009/Istoria/ 41208.doc.htm).
**
Видавалася в Рівному за часів німецької окупації (з вересня 1941 по
січень 1944 рр.). (Докл. див.: Шаповал Ю. Г. Історизм часопису «Волинь» (1941–
1944; 1991–2009 рр.). Львів, 2010).
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Берлін бомбардували. Постраждав і факультет Б. Осадчука. І в
тому безладі йому дісталися печатка та бланки, які він міг
використовувати у своїх інтересах. Він згадував: «Був хаос, а я
відчував себе спокійно. Не було стеження, політичного контролю,
й викладачі вирішили, що можна собі дозволяти все та робити, що
хочеш. Історики почали говорити речі дуже критичні... Навесні
1945 р. вже не можна було вільно користуватися транспортом,
було запроваджено спеціальні картки й перепустки. Метро ходило
рідко, ще рідше – трамваї. Я сам виписав собі посвідчення на
виконання дуже важливих для III Райху місій із приміткою, що
мені потрібно надавати всіляку допомогу. І приклав печатку. Це
спрацьовувало» [12, c. 75–76].
Червона армія наступала, і професор Ф. Вальявец порадив
Б. Осадчукові виїхати з Берліна. Один знайомий мав родичів у
Потсдамі, тож він подався туди разом зі своєю майбутньою
дружиною Іреною (Яніною) Кушкевич, медиком за фахом, з якою
познайомився в 1943 р. Там вони пережили прихід червоноармійців і після підписання капітуляції Німеччини вирішили
повернутися в Берлін. Тут на Б. Осадчука очікував «сюрприз». На
берлінську адресу, де він раніше мешкав (а це була квартира
єврейської сім’ї Ґоттшальк (Gottschalk)), за його відсутності
приходили радянські офіцери, які розшукували його. Очевидно, це
були співробітники «Смерш»*. Б. Осадчук зрозумів, що перебуває
*
«Смерш» (від рос. «Смерть шпионам») – загальна назва
контррозвідувальних організацій різної відомчої належності у СРСР часів Другої
світової війни та в перший повоєнний рік. Головне управління контррозвідки
Наркомату оборони «Смерш» (начальник В. Абакумов) підпорядковувалося
безпосередньо Й. Сталіну. У НКВС СРСР у віданні наркома внутрішніх справ
Л. Берії було створено відділ контррозвідки «Смерш» (начальник С. Юхимович).
Із кінця 1943 р. активізувалися дії «Смерш» щодо цивільних осіб за межами
СРСР, здебільшого радянських громадян та еміґрантів (у тому числі відомих
українських діячів). Наприкінці війни та в перший повоєнний рік «Смерш»
активно займався перевіркою колишніх радянських військовополонених і
репатріантів у організованих із цією метою спеціальних фільтраційних таборах.
Крім військовополонених, на територіях країн Центрально-Східної Європи
«Смерш» сприяв інтернуванню й ув’язненню в таборах понад 260 тис. осіб. У
травні 1946 р. органи військової контррозвідки знову повернули у систему
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у серйозній небезпеці та що тепер видавати себе за італійця не
вдасться.
Потрібно було визначатись, як жити далі. Хтось би в такій
ситуації впав би у відчай, але не Б. Осадчук, котрий звик часто
дивитися на труднощі з відстані іронії. Він твердо вирішив не
повертатися до Польщі (де сталіністи зміцнювали свої позиції), але
при цьому не хотів втрачати зв’язок із нею та поляками,
наполегливо шукав контактів, які могли б допомогти йому. Вихід
із ситуації знайшовся. Навесні 1945 р. до Берліна з Варшави
приїхав його знайомий військовик, котрому він допомагав у період
війни. Від нього дізнався, що головний редактор варшавської
газети «Щоденний кур’єр» («Kurier Codzienny»), органу Демократичної партії (Stronnictwo Demokratyczne), яка леґально діяла в
комуністичній Польщі, шукає берлінського кореспондента. За
тиждень завдяки протекції свого знайомого Б. Осадчук отримав
відповідне посвідчення. Писав під псевдонімом «Єжи Понт»
(«Jerzy Pont»). Часто бував у Польській військовій місії у
британському секторі, поділеного між союзниками Берліна*.
Передавав свої матеріали по телеграфному апарату, який тоді був
тільки там. У місії познайомився з її очільником – колишнім
ольштинським воєводою й комуністом ґенералом Якубом
Правіним (Jakub Prawin). Із липня 1946 р. він улаштував
Б. Осадчука на посаду прес-референта з аналізу німецьких газет.

державної безпеки. (Докл. див.: Млечин Л. КГБ: Председатели органов
госбезопасности: Рассекреченные судьбы. Москва, 2001; Кодачигов В. «Смерть
шпионам!» // Независимая газета. 2003. 25 апреля; Лубянка: Органы ВЧК–ОГПУ–
НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ: 1917–1991: Справочник / под ред. акад.
А. Н. Яковлева. Москва, 2003 та ін.).
*
Польська військова місія в Німеччині (Polska Misja Wojskowa w
Niemczech) існувала впродовж 1945–1990 рр. Представляла комунізовану
Польщу. Координувала переслідування гітлерівських злочинців, стягнення майна
й відшкодувань на користь Польщі, займалася репатріацією польських громадян.
Після створення польських посольств у НДР (1949 р.) та ФРН (1974 р.) місія
представляла ПНР лише в Берліні. (Докл. див.: Radomski J.A. Misje wojskowe na
Zachodzie z ramienia komunistycznych władz z Polski i ich zadania 1945–1948 URL:
http://http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/1749/22.pdf).
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Б.Осадчук мав антикомуністичні переконання, але не мав
грошей і надійних документів. Тепер він отримав роботу з
пристойною платнею. Понад те, він дістав берлінське посвідчення
особи на тій підставі, що мешкав у Берліні. Проте найважливішою,
на думку самого Б. Осадчука, була журналістська леґітимація [12,
c. 92]. Польська військова місія на кілька років стане для нього
притулком.
Для того, щоб улаштуватись у місію, він «змінив», себто
фальсифікував, власний життєпис. В архіві Інституту національної
пам’яті у Варшаві збереглися свідчення цього. Б. Бердиховська,
яка опрацювала ці документи, висловилася делікатно: Б. Осадчук
«мусив по-новому сконструювати свою біографію» [15, c. 17].
Інакше (з огляду хоча б на його працю в Українському допомоговому комітеті у Хелмі та публікації у «Краківських вістях» і
«Волині») його навряд чи прийняли б на роботу. 6 вересня 1946 р.
Б. Осадчук власноруч написав автобіографію, в якій, зокрема,
зазначав, що з Коломиї у жовтні 1941 р. виїхав до Варшави на
навчання, але був схоплений німцями й вивезений у Німеччину на
примусові роботи, де потім лікувався через застарілу хворобу
серця, а вже пізніше став кореспондентом газети «Kurier
Codzienny» [15, c. 18].
Цікаво, що цей життєпис – результат фантазії Б. Осадчука, де
правдивими були лише місце народження та імена батьків – на
довгі роки став офіційною біографією, адже вся його професійна
кар’єра була сконструйована так, щоб це видавалося типовим для
доль поляків під час війни. Та й перевірити миттєво щось не було
змоги, адже Коломия знаходилася далеко від Західного Берліна.
У Польщі набирав силу сталінізм. Почалися пошуки
«ворогів». Торкнулося це й Польської військової місії в Берліні,
насиченої співробітниками спецслужб ПНР. Б.Осадчук законфліктував зі впливовим співробітником Губертом Меллером (Hubert
Meller) і поступово потрапив під підозру. Крім того, він (з його
щирою любов’ю до свободи слова) використав в одній із
публікацій інформацію зі службового документа. Йому загрожував
суд, тож Б. Осадчук просто втік із місії. Це сталося у січні 1950 р.
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Від того часу він – еміґрант*. Повоєнний Західний Берлін, за
словами Б. Керського, був для Богдана Осадчука «ідеальним
місцем для життя. Він міг там поєднати ідентичність українського
еміґранта з ідентичністю європейського демократа. До 1989 р. жив
на космополітичному й демократичному острові, оточеному
червоним морем радянської імперії, у місці, де вирішувалися долі
Європи. Тут осіли німецькі політичні еміґранти, наприклад,
бурґомістри Ернст Ройтер (Ernst Reuter) і Віллі Брандт (Willy
Brandt), політолог Ріхард Левенталь (Richard Löwenthal), публіцист
Себастьян Гаффнер (Sebastian Haffner). Завдяки їм місто набуло
нового, демократичного характеру. Західні союзники й еміґранти з
Центральної та Східної Європи сформували космополітичний
клімат повоєнного Берліна» [16].
Справді, історію Західного Берліна цілком можна потрактувати як оповідь про людей, що обрали це місто, аби боронити
демократію. Серед них опинився й Б. Осадчук.
Від Богдана Осадчука до Александра Кораба
Ситуація після втечі з Польської військової місії когось могла
б загнати у глухий кут. Але не Б. Осадчука, якого завжди рятували
комунікабельність і широкі зв’язки. Він звернувся до двох
офіцерів ЦРУ – Зільберштайна (Silberstein) та Мокрого (Mokry).
Вони й допомогли йому влаштуватися в німецькомовну «Нову
газету» («Die Neue Zeitung»), що видавалася на американські гроші
та виходила до лютого 1955 р. Він писав про СРСР, Польщу, про
українську еміґрацію, про політиків, які приїздили до Берліна зі
Східної Європи. Писав спочатку під псевдонімом «Губерт Славек
*
Коли Червона армія вступила на територію Польщі, батьки Б. Осадчука
виїхали до нього в Берлін. Відомо, що в 1948 р. мати мешкала в нього. У Берліні
вона й пішла з життя. Батько згодом опинився у Східному Берліні, де був
перекладачем у радянських органах держбезпеки. Невдовзі з’ясувалося, що під
час німецької окупації він нібито працював у старостві, хоча у жодних злочинах
участі не брав. Крім того, його запідозрили у шпигунстві на користь американців.
У 1947 р. був заарештований і вивезений до Польщі. Відомості про шпигунство
не підтвердилися. Від 1948 р. співпрацював з органами безпеки ПНР. Одружився
вдруге в 1949 р. Бачився із сином восени 1961 р. в Австрії, куди приїздив на
запрошення кузини. У Б. Осадчука та його дружини Ірени був син Михайло,
котрий помер у шестирічному віці.
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Ноєгауз» («Hubert Slawek Neuehaus»), а згодом «Александр Кораб»
(«Alexander Korab»). Цікаво, що комуністичні спецслужби довгий
час трактували Осадчука й Кораба як двох різних осіб [17, c. 20].
Можна лише дивуватися колосальній енергії і працездатності
Б. Осадчука, котрий писав для берлінської ліберальної щоденної
газети «Der Tagesspiegel», для мюнхенської «Münchener Merkur»,
для щоденних «Stuttgarter Nachrichten» і «Kölner Stadtanzeiger».
Для двох швейцарських часописів він працював як офіційний
кореспондент – для «Baseler Nationalzeitung» (як берлінський
дописувач) і для «Neue Zürcher Zeitung» (тут він із 1955 р. був
постійним коментатором подій у країнах східноєвропейського
комунізму). Поступово перетворився на постійного й авторитетного публіциста німецької та швейцарської преси.
Крім того, від 1956 р. Б. Осадчук був пов’язаний із німецьким
телебаченням, виступав у популярній щотижневій політичній
телепрограмі «Internationaler Frühschoppen» («Міжнародний сніданок»). Цікаво, що він називався представником України. Після
кількох ефірів міністерство закордонних справ Німеччини
отримало дипломатичну ноту радянського посольства про те, що
якась невідома особа виступає від імені України, і ці виступи
суперечать добросусідським відносинам. Дипломатична установа
категорично зажадала прибрати невідому людину з телеефіру.
Шеф програми Вернер Гефер (Werner Höfer) захвилювався й
запропонував Б. Осадчукові зробити якусь заяву. І він зробив. Ось
як зміст заяви переказував сам автор: «Я готовий перестати бути
представником України за умови, що в Берлін приїде акредитований кореспондент із Києва, представник радіо або преси, і буде
висловлюватися про радянську історію так само критично, як я. Це
моя умова. Якщо вона не буде виконана – я не відмовлюся від
своєї участі» [12, c. 111].
До 1970-х р. Б. Осадчук не переставав брати участь у
телепрограмі «Internationaler Frühschoppen», допоки не отримав
німецьке громадянство, себто втратив статус іноземця. Крім того,
із 1956 р. він працював викладачем новітньої історії Східної
Європи у Вільному університеті Берліна. Сюди його запросив
історик Вальтер Гофер (Walter Hofer). Тут його колеґою потім став
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уже згаданий політолог Р. Левенталь. Останній тісно співпрацював
зі соціал-демократом В. Брандтом, з яким Б. Осадчук невдовзі
познайомився. Після жовтневих подій 1956 р. у Польщі* Б. Осадчук
швидко перетворився на головного знавця польських справ. «Був у
той час, – згадував він, – людиною надзвичайно плідною, іноді
писав кілька статей щодня» [12, c. 112]. Головним джерелом
інформації для нього слугувало радянське радіо (російську мову
він вивчив), газети, зустрічі з людьми, котрі приїздили в Берлін і
розповідали про комуністичну дійсність. «Були, – писав
Б. Осадчук, – також інші контакти та знайомства, бо інакше не міг
давати майже щоденні коментарі та оцінки подій у комуністичних
країнах» [17]. Своїм головним інформатором щодо польських
реалій він завжди вважав літератора варшав’янина Віктора
(Вітека) Ворошильського, з яким приятелював багато років**.
Також Б. Осадчука почало анґажувати Радіо в американському
секторі (RIAS, Radio in American Sector).
*
Провал плану керівництва СРСР не допустити до влади Владислава
Ґомулку (покараного в 1951 р. за «правонаціоналістичний ухил» тюремним
ув’язненням, в якому він перебував до кінця 1954 р.). Усупереч рекомендаціям
Кремля пленум ЦК Польської об’єднаної робітничої партії обрав нове політбюро,
викинувши з нього всіх сталіністів. Першим секретарем ЦК ПОРП став
В. Ґомулка, прибічник «польського шляху до соціалізму». (Докл. див.: Голубничий В. Розвиток подій в Польщі (квітень – жовтень 1956 р.). Вперед (Мюнхен).
1956. Ч.11 (72). С.5–7; Gluchowski L.W. The Soviet-Polish confrontation of October
1956: The situation in the Polish Internal Security Corps. Washington, 1997; Бухарин Н. И., Яжборовская И. С. Владислав Гомулка: на поворотах истории // Новая и
новейшая история. 2011. №4. С.146–168; Eisler J. Paźdzernik 1956: Radzieckie czołgi
szły na Warszawę. Newsweek Historia. 2014. №5; Мельник І. Жовтень 1956-го –
попередження для «комуни». URL: https://zbruc.eu/node/57669 та ін.).
**
Віктор Ворошильський (1927–1996 рр.) – поет, прозаїк і перекладач.
Колишній комуніст, він у 1970-х рр. став учасником демократичної опозиції, його
твори було заборонено до публікації. У 1978–1981 рр. професор Товариства
наукових курсів. У грудні 1981 р. після запровадження в ПНР воєнного стану
інтернований. Згодом Б. Осадчук напише: «Допомога Вітека була дуже важливою
для мене, бо відзначалася поміркованою оцінкою змін, які відбувалися. Для мене,
переконаного ліберала і, зрозуміло, традиційного ліберального видання, такі
судження, позбавлені озлоблення та ресентиментів, були базою для роздумів».
(Див.: Осадчук Б. Україна, Польща, світ: Вибрані репортажі та статті. С.281).
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Б. Осадчук і спецслужби
На 1950-ті рр. припав новий сплеск інтересу спецслужб до
Б. Осадчука. Спочатку його прагнула завербувати радянська
сторона, а потім розвідка Польської Народної Республіки. Обидві
спроби виявилися невдалими [15, c. 21]. Чергове підвищення уваги
польських спецслужб до Б. Осадчука спостерігалося в 1962 р.
Тепер вони вже знали, що він українець (хоча це легко можна було
встановити, спостерігаючи за життям української еміґрації), мали
інформацію про його дружину, мали його адресу, телефон, знали,
що в нього є два магнітофони, короткохвильовий приймач,
здогадувалися, що він має інформаторів у ПНР. При цьому
тривала перлюстрація польської кореспонденції до Б. Осадчука,
аналізувалися його публікації в «Neue Zürcher Zeitung» (чимало з
них у спецслужбі ПНР переклали для службового використання, ці
переклади збереглися), збиралися відомості про батька. Такий
специфічний інтерес не зникав практично до кінця існування
Польської Народної Республіки [15, c. 22]. Б. Бердиховська цілком
справедливо вказує на те, що для тодішніх реалій «холодної війни»
характерними були спроби пов’язати Б.Осадчука з американською
розвідкою. Це мало пояснити його авторитетну позицію у
журналістському середовищі, його досконалу орієнтацію в політичному житті ПНР і (до певної міри) провал спроб завербувати
журналіста [15, c. 22].
У Варшаві, в архіві Інституту національної пам’яті Польщі
збереглося чимало цікавих документів на цю практично ще
недосліджену тему. Одним із перших до Б.Осадчука у січні 1953 р.
дістався аґент під псевдонімом «Б-15». За його звітом, журналіст
«має безпосередній контакт з американським розвідцентром у
Берліні, від якого отримує інформації про втікачів, із котрими
надалі проводить розмови про ситуацію в Польщі» [18]. Зберігся
розлогий «рамковий план» оперативних заходів у справі Б. Осадчука, датований 17 жовтня 1962 р. Так, передбачалося виявлення
його контактерів у Польщі та Західному Берліні, вивчення
особливостей, матеріальних умов і ставлення до Б. Осадчука у
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журналістському середовищі, збирання інформації про щоденний
розклад (його та дружини) тощо. Крім цього, план передбачав
виїзд до Західного Берліна й «вихід» на Б. Осадчука аґентів під
псевдонімами «Бар», «Кшиштоф ІІ», «Ришард» [18]. До нього
«підводили» й інших, один з яких (псевдо «Павел») дуже виразно
окреслив, чому спецслужби так енергійно цікавилися журналістом: «Осадчук підтримує близькі стосунки з різними
німецькими, американськими політиками та володіє інформацією,
що має більшу цінність для нас, ніж для нього» [18].
Саме через згаданого «Павла» у Швейцарії в 1955 р. було
здійснено спробу завербувати Б. Осадчука. Результат нібито був
позитивним, але невдовзі, на зустрічах у Західному Берліні стало
зрозуміло, що «об’єкт» блефує та насправді нічого цінного
повідомляти не збирається. Проте й надалі спецслужби ПНР не
втрачали, як засвідчують документи, сподівань на його вербування. Із 1964 р. Б. Осадчук у заведеній на нього справі проходив
під криптонімом «Манн» («Mann»). У першій аґентурній розробці,
відразу після його втечі з Польської військової місії, він був
«Окульським» («Okulski»). У 1969 р. співробітники Польської
військової місії в розмовах з Б. Осадчуком намагалися аналізувати
його наміри. Чим усе закінчилося, добре описав інспектор відділу
8-го департаменту МВС ПНР Роман Бартчак (Roman Bartczak): «Ці
контакти не внесли нічого істотного до справи. Виникла також
підозра, що "Манн" підтримує цей контакт також із метою
зорієнтуватися щодо намірів наших співробітників. Із цього
погляду нині не видно жодних реальних можливостей до кращого
використання контакту з "Манном"» [18]. Проте стеження за
Б.Осадчуком тривало, а накопичені матеріали почали використовувати для його дискредитації (найбільш активними у цій справі
були аґенти «Телл» та «Атол»). У 1984 р. до журналіста «підвели»
аґента «Вікi». Відповідні спроби тривали до березня 1987 р., коли
було визнано «відсутність можливості оперативного та інформаційного розширення цього знайомства» [18]. Далі саме життя
поставило крапку у взаєминах Б. Осадчука та спецслужб: у
небуття пішла ПНР, розвалився СРСР.
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Мюнхенські сторінки
Важливі епізоди біографії Б. Осадчука пов’язані з Мюнхеном.
Тут він почав співпрацювати з радіо «Свобода» (до 1959 р. –
«Вільна Європа»), вів щотижневу програму «Листи західного
ліберала». Створена в умовах «холодної війни», ця радіостанція
подавала своїй багатонаціональній аудиторії у СРСР і країнах
«Східного блоку» факти радянської історії та поточні події, про які
не згадували офіційні ЗМІ. Важливою була інформація про
діяльність та організації, що виступали проти комуністичних
режимів, про репресії проти них із боку властей. Радіо надавало
трибуну опальним і нонконформістськи налаштованим громадськополітичним діячам, «перебіжчикам», «відмовникам», «неповерненцям», дисидентам із СРСР та його сателітів. Зрозуміло, що таке
«антикомуністичне знаряддя», як радіо «Свобода», не могло не
залучити до роботи Б. Осадчука. Він охоче давав коментарі. У нього
склалися добрі відносини з керівником української редакції
Михайлом Демковичем-Добрянським, а потім і з його наступником
Богданом Нагайлом.
Свою габілітаційну роботу, яка давала право на професорську
посаду й була присвячена планам Ю. Пілсудського щодо превентивної війни проти Німеччини, Б. Осадчук писав у Вільному
університеті Берліна. Тут у 1966 р. він здобув звання професора.
Працював професором, а згодом проректором в Українському
вільному університеті в Мюнхені*. Тут, в УВУ, у 1950-х рр.
підготував і захистив докторську дисертацію (Ph.D.) на тему національної політики у СРСР від часів В. Леніна до М. Хрущова. Із-поміж
примітних наукових публікацій Б. Осадчука слід назвати «Розвиток
комуністичних партій у Східній і Центральній Європі» (1962 р.) [19]
та «Білий орел, хрест і червоний прапор: Хроніка криз комуністичної
системи панування в Польщі, 1956–1982» (1982 р.)**.
*

Український вільний університет (УВУ) засновано 17 січня 1921 р. у Відні,
восени того самого року переведений до Праги, де заклад мав матеріальну
підтримку від урядових структур Чехословаччини. Після вступу Червоної армії
до Праги припинив існування. Відновлений у Мюнхені 1946 р.
**
Див.: Osadczuk B. Weisser Adler, Kreuz und rote Fahne: Chronik der Krisen
des kommunistischen Herrschaftssystems in Polen 1956–1982. Zürich, 1982.
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У Мюнхені Б. Осадчук співпрацював і приятелював з Борисом
Левицьким, якого мало знають у сучасній Україні. Він, колишній
націоналіст, став соціал-демократом, а потім лібералом за переконаннями. Як і Б. Осадчук, багато та кваліфіковано писав про
радянську політику, «соціалістичний табір», здобув авторитет не
тільки у читачів, а й серед колеґ-радянологів*.
У 1992 р. Б. Осадчук виявив свої «отаманські» риси в оцінках
УВУ. Того року в 10-му числі журналу «Культура» він написав,
що з університету усунули демократів і що він став духовною
опорою націоналістичного табору. Тодішній ректор УВУ Петро
Ґой запротестував у спеціальному листі, що його Є. Ґедройць
надрукував у «Культурі» (№3 за 1993 р.).
У Мюнхені в 1984–1987 рр. Б. Осадчук спробував виступити
не лише в ролі автора, викладача, а й видавця, точніше –
відповідального редактора журналу «Віднова». Це мав бути
своєрідний український варіант «Культури». До слова, Є. Ґедройць
увійшов до складу редакційної колеґії. Б. Осадчук згадував: «Ідея
"Віднови" виходила не від мене, а від мого американського колеґи
*

Борис Левицький (1915–1984 рр.) – журналіст, політолог, політик. У
1939 р. закінчив Львівський університет. Колишній прихильник Степана Бандери,
він відійшов від націоналістів у 1942 р., із кінця війни жив у Мюнхені. У 1946 р. –
один із засновників Української революційно-демократичної партії. У 1949–
1956 рр. у Мюнхені разом з Іваном Майстренком і Всеволодом Голубничим був
співредактором органу лівого крила партії – газети «Вперед». Після 1956 р.
відійшов від організованої еміґрації. Піддавав критиці лідерів української
діаспори, зокрема за співпрацю з німцями під час Другої світової війни і
стратегію гострої антикомуністичної риторики. Постулював підтримку ревізіоністських рухів у країнах Східної Європи, із симпатією відгукувався про
незалежні від СРСР течії комунізму на кшталт тітоїзму та маоїзму. Починаючи з
1956 р. присвятив себе «радянологічним» студіям: був, зокрема, радником
Соціал-демократичної партії Німеччини з питань СРСР, співробітником
«Forschungdienst Osteuropa» в Дюссельдорфі, експертом Фонду Фрідріха Еберта.
Дописувач журналів «Osteuropa», «Österreichische Hefte». Автор низки праць
(деякі видано під псевдонімом «Павло Сікора»), перекладених іноземними
мовами. В останні роки свого життя викладав в Українському вільному
університеті в Мюнхені. Об’єкт інтересу спецслужб СРСР і НДР. (Докл. див.:
Berdychowska B. Od nacjonalisty do lewicowca (Przypadek Borysa Łewyckiego) //
Zeszyty Historyczne. 2003. №145 (524). S.214–230; Bubke H. Der Einsatz des Stasiund KGB-Spions Otto Freitag im München der Nachkriegszeit. Hamburg, 2004. S.114–120).
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Ярослава Пеленського*. Він її висловив спонтанно, почав переговори зі мною та з іншими, а потім вирішив, що "Віднова" повинна
виходити в Європі... Не хотіли ми зв’язуватися з жодною політичною
групою, а присвятити її просуванню демократичної думки в еміґрації... Ми видали кілька номерів, присвячених різним польськоукраїнським відносинам, пізніше спеціальний номер, присвячений
чорнобильській трагедії, а потім раптом Пеленський заявив, що
час "Віднову" ліквідувати, оскільки немає фінансів на продовження
видання журналу... Шкода, адже це був журнал, який дуже добре
стартував і почав багатообіцяюче розвиватися» [12, c. 144–145].
Набагато вдалішою та кориснішою для польсько-українських
відносин виявилася у принципі випадкова зустріч Б. Осадчука з
директором Літературного інституту (Instytut Literacki) в паризькому передмісті Мезон-Лаффіт (Maisons-Laffitte) Є. Ґедройцем.
Зустріч з Є. Ґедройцем
У червні 1950 р. в берлінському готелі «Савой» («Savoy»)
зупинилися Єжи Ґедройць (Jerzy Giedroyc) і його найближчий
соратник Юзеф Чапський (Józef Czapski)**. Вони приїхали на
установчі збори антикомуністичного Конґресу за свободу
культури. Засідання проходили неподалік від готелю. Б. Осадчук
офіційно не був запрошений, він приїхав сюди як журналіст газети
«Die Neue Zeitung».
*

Ярослав Пеленський (нар. 1929 р.) – історик, політолог, професор,
іноземний член НАН України (1992 р.), дійсний член Української вільної академії
наук (УВАН). Автор праць з історії Східної Європи доби пізнього середньовіччя
та ранньомодерних часів, українсько-польських відносин, української суспільнополітичної думки ХХ ст. Із 1987 р. президент Інституту східноєвропейських
досліджень ім. В. Липинського у Філадельфії (США). Директор Інституту
східноєвропейських досліджень НАН України (1993–2008 рр.; із 2001 р. Інститут
європейських досліджень НАН України). (Докл. див.: Гай-Нижник П. Ярослав
Пеленський: Етапи життєвого і наукового шляху // Київська старовина. 2004. №1.
С.155–162).
**
Юзеф Чапський (1896–1993 рр.) – художник, письменник, літературний
критик, в’язень ҐУЛАҐ, автор мемуарів про табори «Старобєльські спогади»
(1944 р.), «На нелюдській землі» (1949 р.). Один із найближчих соратників
Є.Ґедройця, співзасновник і член редколеґії журналу «Культура».
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Скликання Конґресу за свободу культури стало реакцією на
різні міжнародні форуми, організовувані сталіністами у Східному
Берліні, і на Міжнародний конґрес діячів культури на захист миру,
що відбувся у Вроцлаві у серпні 1948 р. Останній був покликаний,
за задумом Москви, показати, що більшість інтелектуалів в Європі
нібито на боці комунізму.
На форумі у Західному Берліні домінували антикомуністи, які
утворили альтернативу прорадянськи налаштованим лівим інтелектуалам Заходу, котрі нав’язували світові ілюзії щодо СРСР.
Конґрес також апелював до прихильників миру, з однією лише
поправкою: до тих, хто був переконаним антикомуністом, знав і
розумів, що насправді відбувається у сталінському СРСР. Ініціатором
конґресу став публіцист, засновник ліберального щомісячника
«Der Monat» Мелвін Ласки (Melvin Lasky), колишній нью-йоркський
троцькіст. Таким чином, засновники форуму були людьми, до яких
західні союзники, поділивши Німеччину й Берлін, мали довіру [20].
Тим більш вороже до учасників зібрання поставилися сталіністи. «На конґресі, – згадував пізніше Є.Ґедройць, – панувала
атмосфера страху». Багато учасників боялися, що їх можуть
викрасти радянські органи держбезпеки [21, с. 188]. Проте форум,
на якому з яскравою промовою (вступна частина німецькою мовою),
зокрема, виступив згаданий Ю. Чапський, відбувся. Він був єдиним,
хто, крім іншого, згадав і про українське питання. Саме завдяки
цьому зустрілися та познайомилися Є. Ґедройць і Б. Осадчук*.
*
Як свого часу згадував сам Б. Осадчук. (Див.: Осадчук Б. Роль Єжи
Ґедройца в польсько-українських відносинах. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/
bitstream/handle/123456789/5073/osadchuk_rol_yezhy_gedroitsa.pdf): «Для обох
прибульців з Заходу я був невідомим, трохи екзотичним птахом. Вони нічого про
мене не знали, і, здається, їм було важко сприйняти мої розповіді про долю, що
закинула мене з далекої Коломиї в Центральну Польщу, а потім у Берлін. А я
дещо про них знав. Про Чапського – з оповідань молодого Любенського з
Казімежи Велької, а про Ґєдройця спочатку зі спорадичного читання "Політики",
яку мені давав почитати газетяр Льопка в Пінчові, потім – з вуст колишнього
депутата Сейму з Волині Степана Скрипника, двоюрідного брата отамана
Петлюри і товариша воєводи Юзевського під час розмов в 1940 році в Хелмі
Любельському, а трохи згодом – від Геннадія Которовича, українського
журналіста, який був парламентським кореспондентом "Політики" [...] Я відчув,
що знайшов нарешті те, чого шукав і про що мріяв: шлях до діалогу та
партнерства».
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Останній писав: «Перша розмова відбувалася на дистанції й не
була позбавлена елементів недовіри. Але якщо говорити про
автора цих рядків, то вона стала переломною подією в пошуках.
Зрозумів, що, нарешті, маю справу з середовищем, яке знає свою
мету, незалежне в думках і творенні нового змісту... Так почалася
наша співпраця» [17, с. 138].
Налагодження добрих відносин з Україною було для Є. Ґедройця так само, як незалежність Польщі, справою життя. Ще в
1930-х рр., за умов польсько-українського протистояння, він як
редактор впливового журналу молодих консерваторів («Бунт молодих», потім «Політика») і як державний службовець шукав шляхів
порозуміння. Був переконаний, що для початку діалогу насамперед
належить побачити й визнати в українцях партнерів. Згодом,
опинившись разом з армією ґенерала Владислава Андерса на Близькому Сході, Є. Ґедройць видав молитовник українською мовою для
вояків українського походження у цьому військовому з’єднанні.
Слід нагадати, що на рубежі 1940–1950 рр., після трагічної
братовбивчої боротьби між поляками та українцями, було не надто
багато охочих вести діалог. Саме діалог, а не перелік взаємних
звинувачень. Тому ініціатива Є. Ґедройця виробити концепцію
майбутніх польсько-українських відносин здійснилася не відразу.
Спочатку, у 1948 р., він запропонував виробити таку концепцію
тим діячам, які до війни заслужили авторитет серед українців.
Наприклад, Єжи Стемповському*, синові Станіслава Стемповського,
міністра в уряді Симона Петлюри; Станіславові Вінцензу**, авторові
епопеї з життя Гуцульщини «На високій полонині»; політичному
мислителеві Пьотрові Дуніну-Борковському***. Передчасна смерть
*
Єжи Стемповський (1893–1969 рр.) – театральний критик, перекладач,
один із найвизначніших польських есеїстів. Із 1940 р. жив у Швейцарії.
Публікувався під псевдонімом «Павло Гостовець». Від нього Б. Осадчук згодом
перейняв роль посередника між «Культурою» та українською еміґрацією.
**
Станіслав Вінценз (1888–1971 рр.) – письменник, філософ, есеїст,
перекладач, співпрацював із «Культурою».
***
Пьотр Дунін-Борковський (1890–1949 рр.) – політик, державний діяч,
публіцист. Був пов’язаним із виданнями «Бунт молодих», «Політика», що їх
редагував Є. Ґедройць. Обстоював польсько-українську співпрацю перед
обличчям радянської загрози.
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останнього перешкодила здійсненню цієї ініціативи, однак
Є. Ґедройць незабаром знайшов інший спосіб. Він започаткував
публічну дискусію довкола найхворобливішого в ту пору питання –
визнання нових кордонів Польщі. Це не могло не викликати шквал
обурення передплатників. Однак Є. Ґедройць не думав відступати –
він продовжував обговорення, одночасно висвітлюючи різні події
польсько-української історії та сучасності. Першим текстом, який
зробив польсько-українські відносини предметом жвавої дискусії,
стала опублікована 1952 р. стаття поета й перекладача Юзефа
Лободовського* «Проти почвар минулого» («Культура», 1952,
№2). Слід підкреслити, що з самого початку існування журналу в
ньому з’являлися твори української літератури в перекладах
Ю. Лободовського або його статті на цю тематику (станом на
1996 р. їх було надруковано 130) [22].
У журналі «Культура» з’явився новий розділ – «Українська
хроніка» («Kronika ukraińska»). Її постійним автором і став
Б. Осадчук. Він під псевдонімом «БЕО» («BEO») у червневому
номері журналу за 1952 р. відкрив рубрику «Польсько-українська
хроніка» («Kronika polsko-ukraińska») [23, с. 125–132]. Б. Осадчук
друкувався постійно, допоки виходив часопис, тобто до 2000 р.
включно. Це були в основному тексти про життя української
еміґрації, українсько-польські відносини, політичну ситуацію у
«Східному блоці» та в Німеччині. У 637 числах «Культури» вміщено близько 160 статей Б. Осадчука, а крім того збереглося
близько 900 листів, якими обмінялися він та Є. Ґедройць [24,
с. 74]. Останній згодом напише: «Богдан Осадчук був і є не тільки
точним інформатором про польсько-українські відносини; насамперед він полегшив "Культурі" встановлення контактів із чільними
українськими діячами. Починаючи нашу діяльність, ми зовсім не
орієнтувалися в тому, як виглядає українська еміґрація на Заході, і
тут Осадчук був перш за все дуже цінним контактором» [25, с. 15].
*

Юзеф Лободовський (1908–1988 рр.) – поет, публіцист, прозаїк,
перекладач. У 1914–1922 рр. перебував у Росії та Ґрузії, потім мешкав у Польщі.
В еміґрації з 1939 р. Із 1941 р. – в Іспанії, у 1945–1975 р. – співзасновник і
редактор польської програми Мадридського радіо. Один із ключових експертів в
українських питаннях серед співробітників «Культури».
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Своєю чергою, у статті «Роль Єжи Ґедройця в польськоукраїнських відносинах» Б. Осадчук писав: «Часом я допитувався
в Єжи, як і навіщо він відкрив українське питання... Все почалося з
відвідувань лекцій з історії України Мирона Кордуби*. Ґедройць
тоді вже мав юридичну освіту, тож відвідування лекцій і семінарів
професора Кордуби, фахівця з етнічних і територіально-прикордонних питань, було приватною справою, а не обов’язком для
молодого політика і редактора-початківця. Лекції українського
історика з Варшави відіграли величезну роль у політичній і
видавничій кар’єрі Єжи Ґедройця. Українська справа на все життя
стала для нього центральним питанням» [26].
Хоча «центральним питанням» усього життя Є. Ґедройця було
питання польське, думка Б. Осадчука все ж правильна. Адже
Є. Ґедройць однозначно обумовлював розв’язання польського
питання розв’язанням питання українського. Б. Бердиховська
точно вказує на ключові елементи української стратегії
Є. Ґедройця: дискусія довкола проблеми кордонів; рефлексія над
історичною спадщиною і критичний аналіз польсько-українського
минулого; систематичне спостереження за змінами в Україні та
спроба впливати на процеси, які там відбуваються; спроби вивести
українське питання на міжнародний рівень; якнайширше представлення української культури [25, с. 29].
Українське питання в діяльності «Культури» не було чимось
ізольованим – воно вписувалося у проект, окреслений принципово
важливою статтею Юліуша Мєрошевського** (1974 р.). Тут, зокрема, мовилося: «У Східній Європі – якщо на цих землях колись має
встановитися не лише мир, а й свобода – немає місця жодному
імперіалізму, ані російському, ані польському. Ми не можемо
кричати, що росіяни мають віддати українцям Київ, і одночасно
*

Мирон Кордуба (1876–1947 рр.) – історик, публіцист, перекладач. Із
1929 р. викладав у Варшавському (до його закриття нацистами), у 1944–1947 рр. –
Львівському університетах.
**
Юліуш Мєрошевський (1906–1976 рр.) – журналіст, публіцист,
політичний оглядач. Під час Другої світової війни виїхав із Польщі, працював як
публіцист у виданнях польського еміґраційного уряду, мешкав у Лондоні. У
1950–1972 рр. – головний редактор «Англійського відділу» журналу «Культура».
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заявляти, що Львів має відійти до Польщі. […] Якщо для
спрощення простір, що охоплює Україну, Литву й Білорусь, ми
позначимо скороченням УЛБ, слід констатувати, що в минулому, а
подекуди і сьогодні, простір УЛБ був чимось більшим, ніж
"яблуком розбрату" поміж Польщею і Росією. Простір УЛБ
визначав форму польсько-російських узаємин, прирікаючи нас або
на імперіалізм, або на сателітство» [27, с. 321].
До ліквідації цієї печальної дилеми може призвести лише
наполеглива робота задля побудови суверенності «простору УЛБ».
Це – ключова теза Ю. Мєрошевського та Є. Ґедройця.
Однією з основних проблем, пов’язаних з «українським
питанням», стала відмова від міфології польських «східних кресів»
(«східних околиць»). У листі до Лешека Шаруґи у середині 1990-х рр.
Є. Ґедройць пропонував відійти від понять «креси» і «кресовий» як
образливих для українців визначень, таких, що викликають у них
асоціацію з імперською історією Польщі, замінивши їх термінами
«пограниччя», «прикордонний» [28].
Є. Ґедройць ніколи не ідеалізував польсько-українські відносини. Без ілюзій оцінював їх і Б. Осадчук. Він вважав, що поляки й
українці – це «дві нації, розвиток яких дуже відрізнявся.
Спорідненість існувала лише на початку нашої історії, за Польщі
П’ястів і Київської Русі. Потім шляхи розходяться, приводячи до
зовсім різних процесів. П’ястівська Польща зміцнюється, а РусьУкраїну поглинає неміч. Найчутливішим ударом, завданим
русинам-українцям, було невизнання цієї частини Яґеллонської
імперії автономною частиною, рівною Короні та Литві. Черговим
трагічним поділом стала недооцінка ролі православ’я й
нерозуміння ролі уніатської церкви. Унаслідок експансії римокатолицької церкви, у даному випадку ідентичної польському
домінуванню, Україна втратила більшу частину своєї аристократії.
Іншу, на Лівобережній Україні, тобто на схід від Дніпра, пізніше
поглине царська Росія» [12, с. 41]. Такий стан речей, на думку
Б.Осадчука, призвів до того, що «в поведінці поляків виник
елемент зверхності, ставлення "панів" до "хамів", що утвердилося
під час розподілів у польських маєтках на українських землях,
переважно на Правобережній Україні, поглибилося в результаті
колаборації польської шляхти з російською владою, яка, зі свого
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боку, погодилася не чіпати привілеї щодо власності. Козацькі
війни не принесли змін на краще, а затвердили стереотип
українця-заколотника, а згодом – "гайдамаки". Оперування
подібними стереотипами суттєво посилилося за часів ПНР, коли
відпрацював своє і вичерпався ворожий прототип німця,
враховуючи створення держави "добрих німців" – Німецької
Демократичної Республіки, і потрібно було знайти інший об’єкт
для "народного гніву", щоб відволікти увагу від сталінських
злочинів. Так було створено образ українського ворога» [12, c. 42].
У польсько-українських відносинах не останню роль
відігравали неґативні стереотипи одного народу щодо іншого.
Б. Осадчук намагався їх руйнувати. Цікаво, що разом зі Є. Стемповським, С. Вінцензом та Ю. Лободовським він створив
своєрідне «українське лобі» у журналі «Культура». Хоча й був у
цьому «лобі» єдиним українцем за походженням. Крім того,
Б. Осадчук зробив чимало для залучення до співпраці з «Культурою» українських авторів із середовища молодшого покоління
еміґрації, робив спроби налагодження відносин із представниками
діаспори – вихідцями з-за Збруча. Ідеться про так званих
«східняків» з Української революційно-демократичної партії
(УРДП) під керівництвом письменника та громадського діяча
Івана Багряного* (певний час Б. Осадчук входив до неї).
І це було непросто. Мало хто із згаданого кола розумів
важливість і значення зміцнення відносин із поляками. Над
колеґами та друзями Б. Осадчука тяжів пропаґандистський стереотип антиукраїнської ролі «білополяків». Він боровся з цими
поглядами на шпальтах газети «Українські вісті». У ту пору це
видання було єдиною демократичною трибуною української
політичної еміґрації. Зі самого початку він проголосив солідарність з ідеями С. Петлюри (що відповідало переконанням
*

Іван Багряний (1906–1963 рр.) – письменник, політичний діяч. Із 1945 р.
перебував в еміґрації в Німеччині, де 1948 р. заснував Українську революційнодемократичну партію (УРДП) і редагував газету «Українські вісті». Претендував
на Нобелівську премію й мав шанси на її отримання, оскільки написав два романи
про ҐУЛАҐ («Сад Гетсиманський», «Тигролови») ще за 20 років до «Архіпелагу
ҐУЛАҐ» О. Солженіцина, але раптова смерть І. Багряного завадила офіційному
висуненню його на цю нагороду.
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Є. Ґедройця). Б. Осадчук робив ставку не на третю світову війну,
як, наприклад, тодішні націоналісти-бандерівці (до слова, робили
це й радикально налаштовані представники польської еміґрації), а
на мирні поступові перетворення, тобто на близький ідеям
Є. Ґедройця та Ю. Мєрошевського еволюціонізм.
Окрім того, згадані зв’язки Б. Осадчука з німецькою та
швейцарською пресою сприяли просуванню ідей «Культури» на її
шпальтах. Іншою важливою сферою співпраці з Є. Ґедройцем став
пошук і залучення нових співробітників серед відомих Б. Осадчукові українських інтелектуалів та публіцистів. Так, завдяки його
посередництву було налагоджено контакти Є. Ґедройця з Борисом
Левицьким, Іваном Лисяком-Рудницьким, Любомиром Ортинським*. Активним кореспондентом «Культури» став редактор
спочатку «Української літературної газети», а потім журналу «Сучасність» Іван Кошелівець**. Також серед публіцистів та авторів
польського часопису можна назвати таких відомих представників
української еміґрації, як Леонід Мосендз***, Євген Маланюк****,

*

Любомир Ортинський (1919–1961 рр.) – публіцист, діяч ОУН,
співзасновник Союзу українських комбатантів, редактор часопису «Вісті»,
співробітник радіо «Свобода».
**
Іван Кошелівець (1907–1999 рр.) – літературознавець, критик, публіцист,
перекладач, неодноразовий головний редактор журналу «Сучасність» (1961–1966,
1976–1977, 1983–1984 рр.). В еміґрації з 1944 р. Мешкав в Австрії, Німеччині.
Найґрунтовнішим проектом, що його зреалізував І. Кошелівець на замовлення
Літературного інституту, була антологія «Україна 1956–1968», видана 1969 р.
польською мовою.
***
Леонід Мосендз (1897–1948 рр.) – поет, прозаїк, есеїст, писав під
псевдонімом «Леонід Корзон». Після поразки УНР 1920 р. еміґрував до Польщі,
згодом жив у Чехословаччині, Австрії, Швейцарії. Був першим українським
автором, чия стаття з’явилася на шпальтах «Культури» в 1948 р.
****
Євген Маланюк (1897–1968 рр.) – поет, публіцист, історіософ. Після
поразки УНР 1920 р. еміґрував, жив у Чехословаччині, Польщі, Німеччині, від
1949 р. – у США. Уперше надрукувався в «Культурі» 1948 р. під псевдонімом
«Юліян Кардош» (стаття присвячувалася культурному життю української
еміґрації). Особливо тісні стосунки поєднували Є. Маланюка зі С. Стемповським.
Є. Ґедройць прагнув, щоб Є. Маланюк друкувався в «Культурі» частіше. (Див.:
Jerzy Giedroyc Jewhen Mаłaniuk. Listy 1948–1963 / Oprac., wstępem i przypisamy
opatrz. H.Dubyk. – Warszawa, 2014).
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Юрій Лавріненко*, професор Микола Глобенко – історик
літератури та секретар «Енциклопедії українознавства». Пізніше
Б. Осадчук напише: «Найважливішим у моїй співпраці з Єжи
Ґєдройцем було прокладання нового шляху до подолання старих
конфліктів і пошук розв’язків на майбутнє. У цьому контексті
Ґєдройць був ключовою, найважливішою постаттю. Він мав
бачення перспективи й був у цьому непоступливий і наполегливий... Він діяв без фанатизму, так, наче це була звичайна річ.
Пам’ятаю, як я не раз протягом наших численних довгих розмов в
Мезон-Ляфіт часом висловлював сумніви чи застереження. Єжи
Ґєдройць все терпляче вислуховував, а потім виправляв мене й
ніколи не гарячкував»**.
Тандем двох неординарних еміґрантів – Є. Ґедройця та
Б. Осадчука – зрештою спрацював успішно. Відірвані від своїх
країн, позбавлені реальної можливості перевірити, які там панують
погляди й настрої, віддані на відкуп ворожої і брехливої
пропаґанди, вони діяли всупереч настроям, що панували в
еміґраційних середовищах. Ці настрої підживлювали задавнені
конфлікти поляків та українців, загострені під час Другої світової
війни й депортацій у рамках акції «Вісла» 1947 р.***
Б. Осадчук і Є. Ґедройць почали діалог, який допоміг
подолати старі упередження та взаємні звинувачення, а польськомовний журнал «Культура» довго був єдиним місцем для таких
обговорень і дискусій (українці не мали такого незалежного у
*

Юрій Лавріненко (1905–1987 рр.) – критик, історик літератури. В еміґрації
з 1944 р. (спочатку в Австрії, потім у Німеччині, у 1950 р. виїхав до США).
Друкувався під псевдонімом «Юрій Дивнич». Саме йому Є. Ґедройць
запропонував створити антологію української поезії «Розстріляне відродження»,
що була видана Літературним інститутом у 1959 р.
**
Микола Глобенко (1902–1957 рр.) – літературознавець, педагог. Із 1943 р.
в еміґрації. У Мюнхені був редактором тижневого політичного видання «Українська
трибуна» (виходило 1947–1949 рр.). Уперше виступив у «Культурі», надрукувавши в
1950 р. під псевдонімом «М.Слобожанин» власні спогади про українське літературне
життя кінця 1920-х рр., зокрема про процес «Спілки визволення України».
***
Осадчук Б. Роль Єжи Ґедройца в польсько-українських відносинах. URL:
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5073/osadchuk_rol_yezhy_ged
roitsa.pdf
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своїй позиції відповідника). Б.Осадчук був переконаний, що без
Є. Ґедройця: «польсько-українське прикордоння могло б зараз
бути польсько-українським Косовом – взаємним кровопролиттям.
Замість цього після тривалої смуги конфліктів і воєн, коротких
періодів дружби, ми протягом уже багатьох років маємо систему,
що спирається на взаєморозуміння й обопільну потребу в
співпраці й навіть дружби, яка в загальних рисах нагадує реалізацію планів і домовленостей Юзефа Пілсудського з Симоном
Петлюрою. Без Єжи Ґєдройця, його концепцій і практичної
діяльності у нас би цього не було. Я гордий і щасливий, що міг
разом з ним брати участь у цій великій справі» [26].
До цих слів можна з повною впевненістю додати, що й без
Богдана Осадчука не могло б статися потепління польськоукраїнських відносин, неможливим було б взаєморозуміння двох
країн, принципово важливе і у сьогоднішньому геополітичному
ландшафті Європи.
Після Є. Ґедройця
Єжи Ґедройць пішов із життя в 2000 р. Він жодного разу не
приїхав у свою рідну країну після падіння комунізму, хоча його
неодноразово запрошували. Разом зі своїм беззмінним редактором
в історію пішов і журнал «Культура», оскільки Є. Ґедройць
заповідав припинити видання після його смерті.
Богдан Осадчук почав їздити до Польщі з 1989 р., а до Києва
вперше прибув у 1990 р., ще до проголошення незалежності
України. Потім він неодноразово бував у Львові, Коломиї,
Харкові, Донецьку, виступав на наукових та інших форумах,
дискутував, зустрічався з Президентами Леонідом Кравчуком і
Леонідом Кучмою, давав рекомендації, ділився досвідом. Процеси
демократизації відкрили йому двері в Польщу. Він зустрічався з
президентом Лехом Валенсою, співпрацював з Президентом
Александром Квасневським. Активно, без фальшивої дипломатичності писав для польських та українських періодичних видань,
реагуючи на всі досягнення й вади польсько-українських відносин –
тепер уже за нових умов, виступав на радіо, телебаченні. У Києві
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його тексти вперше за багато років його діяльності почали
редагувати, через що він відмовився від співпраці з газетою
Верховної Ради «Голос України» (головним редактором тоді був
Сергій Правденко), але друкувався в інших виданнях.
19 жовтня 2011 р. Богдан Осадчук пішов із життя. Сталося це
в будинку його опікунки Аґати Фрайтаґ (Agata Freitag) у
с. Чехувка (Czechówka) неподалік від м. Мисленице (Myślenice) в
Малопольському воєводстві. Важко точно зрозуміти, як саме він
опинився у цьому селі. Згадану опікунку в матеріалі місцевої
газети відразу після похорону Б. Осадчука було представлено як
«психотерапевтку однієї з берлінських клінік», «асистентку
професора» та його «секретарку». Вона розповіла, що до
подружжя Осадчуків потрапила завдяки знайомству з пані Іреною
й на її запрошення. Невдовзі, у 2008 р., дружина професора
померла та була похована в місті Ауґсбурґ (Augsburg), на півдні
Німеччини, у Баварії. Улітку 2009 р. А.Фрайтаґ уперше привезла
Б.Осадчука у Чехувку до своїх батьків. Потім він був із ними на
Різдво. За словами опікунки, у серпні 2011 р. після тижневого
перебування в одній із берлінських клінік Б. Осадчук категорично
почав вимагати, щоб А. Фрайтаґ забрала його до Польщі. Це й
було зроблено [29].
Надзвичайно цікаве свідчення про те, що опікунка разом із
редактором Вітольдом Слюсарським (Witold Ślusarski) працювала
над споминами Б. Осадчука. «З авторизацією спогадів ми впоралися за 5 днів до його смерті», – розповіла А. Фрайтаґ [8, с. 13].
Дотепер ці мемуари (якщо вони справді існують) не надруковані.
У 2017 р., перебуваючи у Кракові, я поїхав до Чехувки.
Знайшов там будинок №132 по вул. Шкільній. Саме тут провів
свої останні дні Богдан Осадчук. Пані Кристина Фірек (Krystyna
Firek), мати Аґати Фрайтаґ, погодилася поговорити зі мною,
поділитися спогадами про свого квартиранта, запросила до
будинку. Вона показала мені кілька фотоальбомів, що належали
Б. Осадчукові, а також його архів, запакований у картонні
коробки, котрих було доволі чимало. На моє запитання, що вона
збирається робити з цими матеріалами, господиня відповіла, що
хотіла б продати їх тому, кому вони цікаві.
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Похорон Богдана Осадчука відбувся 20 жовтня 2011 р. в
парафії Всіх святих у містечку Заклічин (Zakliczyn). Було зачитано
лист від президента Польщі Б. Коморовського, котрий назвав
небіжчика «вірним представником свободи» [30]. На могильному
пам’ятнику, із-поміж іншого, написано: «"Отаманові" польськоукраїнського поєднання». Як написала «Gazeta Wyborcza»: «Без
нього не можна собі уявити польсько-українського єднання. Він
будував його, коли ще не було ані вільної Польщі, ані вільної
України» [30].
У 1984 р. Б.Осадчук отримав премію журналу «Культура», у
2001 р. президент Польщі відзначив його найвищою нагородою
країни – орденом Білого орла за заслуги у справі польськоукраїнського порозуміння. У 2001 р. Президент України нагородив
Б. Осадчука орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня, тоді ж він
став почесним громадянином Коломиї. У 2005 р. його обрали
почесним доктором Донецького національного університету, а в
2006 р. – почесним доктором Національного університету «КиєвоМогилянська академія».
Богдан Осадчук мав і інші нагороди та звання. Але, мабуть,
найвдаліше визначеною, а тому найвагомішою відзнакою, що
відбивала глибинну суть зробленого ним, стало присвоєння йому в
Польщі звання «людини пограниччя» («Człowiek Pogranicza») за
2005–2006 рр. Цю премію Б. Осадчукові вручили на початку листопада 2006 р. в м. Сейни (Sejny) в Північно-Східній Польщі, де
функціонує Центр пограниччя – мистецтв, культур, народів, а також
Фонд «Пограниччя» на чолі з есеїстом Кшиштофом Чижевським
(Krzysztof Czyżewski). Він пояснював, що поняття «людина пограниччя» стосується «толерантної особи, часто з заплутаними сімейними коренями, яка характеризувалася співпереживанням, критичним
патріотизмом, стійкістю до національної фобії, вільним володінням
мовами, котра цікава іншим людям у поєднанні з відкритістю до
світу, любов’ю до своєї маленької батьківщини» [31, с. 61].
З іншого боку, присвоєння звання людини пограниччя
виразно віддзеркалило той факт, що рецепція Б. Осадчука в
Польщі значно глибша, ніж в Україні. Як влучно зауважив
літературознавець і перекладач Юрій Прохасько, варто помірку-
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вати про причини виняткової невідповідності «між масштабами
особистості Осадчука та його вагою в новітній європейській історії –
і мізерним їх усвідомленням у континентальній Україні. Ось
тільки зробити це вкрай важко, як загалом завжди важко розуміти
абсурдні феномени. Для них, безперечно, збереться ціла низка
цілком прийнятних пояснень, але відчуття прикрої несправедливості, а ще більше – гіркоти від того, що ми самі себе так охоче так
багато чого позбавляємо, вони ледве чи по-справжньому здатні
пом’якшити» [32].
Багато ще належить зробити, щоб виправити таку ситуацію.
Необхідні реалістичні, неквапливі, детальні дослідження життя і
творчої спадщини Б. Осадчука на дисертаційному та монографічному рівнях. У цьому напрямі зроблено лише перші кроки.
Доцільно перекласти українською мовою його наукові праці, а
також найважливіші публіцистичні й журналістські публікації з
відповідними фаховими коментарями та довідковим апаратом. Ці
тексти, завдяки ерудиції їх автора, його вмінню аналізувати
конкретні ситуації, майстерно концептуалізувати їх і передбачати
перебіг подій стали цінними «камінцями» ґрандіозної інтелектуальної мозаїки політичного життя Європи та світу у середині
1950-х рр. і початку ХХІ ст. Лауреат Нобелівської премії Чеслав
Мілош, говорячи про Б. Осадчука, зауважував: «Усім своїм
життям він доводить, що відданість одній справі стає провідною
ниткою у хаосі історичних подій» [17, с. 9].
Слід зробити все, щоб уроки діяльності Богдана Осадчука,
його спадщина, що, зокрема, слугує польсько-українському
єднанню, були в Україні актуальною та органічною частиною
сучасного наукового, політичного, громадського дискурсів.
__________________________
1. Див.: Осадчук Б. На перехрестях часів. Українська історична
дидактика: Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні
українські підручники з історії) / відп. ред. М.Телус, Ю.Шаповал. Київ:
Генеза, 2000.
2. Див., напр.: Hofman I. Tematy polsko-ukraińskie Bohdana Osadczuka
w paryskiej "Kulturze". Przegląd Politologiczny. 2011. R.16, №3. S.185–194;
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Лодин П.З. Подолання неґативних міфів і стереотипів українськопольських відносин у політичній діяльності Богдана Осадчука. Ґілея.
Вип.103. Київ, 2015. та ін.
3. Див., напр.: Чех М. Розкриймо карти, панове! – розмова з проф.
Вільного університету в Берліні Богданом Осадчуком. Зустрічі. 1990.
№1/2. С.24–32; "Włoch z Kolomei": Z B.Osadczukiem rozmawiali
R.Januszewski i J.Strękowski. Rzeczpospolita: Dodatek "Plus Minus". 2000.
№182 (5652). S.2–3; Wiek ukraińsko-polski: Rozmowy z Bohdanem
Osadczukiem. red. B. Kerski, A.S. Kowalczyk, współpr. K. Zastawny. Lublin,
2001; Ein ukrainischer Kosmopolit mit Berliner Adresse: Gespräche mit
Bohdan Osadczuk (Alexander Korab). Osnabrück, 2004; Кабачій Р.
Культовий діяспорянин: Професор Богдан Осадчук ділиться
міркуваннями про німецько-російську дружбу, український націоналізм і
згадує бурхливу молодість. Український тиждень. 2008. №50; Polska i
Ukraina: Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem przeprowadzili Basil Kerski i
Andrzej Stanisław Kowalczyk. Wrocław, 2008 (укр. пер. див.: Базиль
Керський, Анджей Ст. Ковальчик. Розмови з Богданом Осадчуком. Пер. з
пол. Київ 2009) та ін.
4. Див.: Европа – минуле і майбутнє – візії та ревізії: матеріяли
міжнародної конференції пам’яті Єжи Ґедройця, Київ, 24–26 листопада
2006 р. / ред. О. Гнатюк, А. Мокроусов. Київ, 2009. С.27–28, 61–62, 162–
163, 228.
5. Див: Osadczuk B. Ukraina, Polska, świat / Wybrał i przedmową
opatrzył A.St.Kowalczyk, wstęp: J. Giedroyc, Cz. Miłosz. Sejny, 2000; Idem.
Niepodległa Ukraina: wybór szkiców, artykułów i rozmów (1991–2006).
Sejny, 2006; Осадчук Б. Україна, Польща, світ: Вибрані репортажі та
статті. Київ. 2001.
6. Jerzy Giedroyc – Bohdan Osadczuk, Listy 1950–1970. J.Giedroyc,
Emigracja ukraińska: Listy 1950–1982. Warszawa, 2004.
7. Див.: Polska. Ukraina. Osadczuk / рod red. B.Berdychowskiej,
O.Hnatiuk. Lublin, 2012.
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Післямова
Доля цивілізованого світу, або чи справдиться прогноз
В. Путіна: «Ми як мученики (росіяни – М.М.) попадемо до раю, а
вони просто здохнуть, навіть не встигнувши розкаятися».
Коли ми розглядали протистояння або співробітництво
цивілізацій, виходили з тези, що загальні інтереси світу важливіші
окремих інтересів країн і блоків в умовах, коли нова гонка
озброєнь чиниться не в рамках двополюсного світу, а триполюсного – США, Росія, Китай.
У біполярному світі в умовах протистояння між СРСР і США
правила гри зводилися до бажання знищити конкурента. Але зараз
знищення одного конкурента або двох призведе до виграшу
третьої сторони. Тобто намір В. Путіна знищити умовний Захід, а
Заходу – Росію, нас приведе до того, що виграє Китай, який давно
планує конфлікт з Росією за східні території.
І взагалі, майбутня цивілізаційна мапа світу буде не
триполюсною, а багатополюсною, з різними полюсами: економічними, політичними, військовими, науково-технічними і т.д. Уже
сьогодні такий багатополюсний світ проглядається в процесах
переструктуризації двополюсного світу.
Конкуренція між різними центрами сили відбувається на
різних рівнях (у кожній «ваговій» категорії): на глобальному рівні,
на субрегіональних рівнях і просто між сусідами, партнерами.
Безумовно, конкуренція поєднується з партнерством, з позитивним
і негативним «нейтралітетом». Цивілізаційна взаємодія виявляє
себе у всій повноті і багатобарвності.
Основні сценарії розвитку світової цивілізації зводяться до
двох головних моделей: А) до гармонізації взаємодії цивілізацій;
Б) сповзання у постцивілізаційне дикунство (варварство).
Після поразки СРСР у «холодно-гарячій» війні людство мало
надію, що цивілізаційний розвиток піде за першим сценарієм –
шляхом взаємодії цивілізацій для розв’язання глобальних проблем
світу, у тому числі – демографічних, проблем змін клімату,
боротьби з тероризмом і т. д.
Але у 2008 році одна країна – Росія вторгненням у Грузію
почала здійснювати сценарій Б, сповзаючи у постцивілізаційне

Післямова

551

дикунство. У 2014 році вона зробила наступний крок – напала на
Україну. Якщо у випадку з Грузією Росії зійшло з рук захоплення
20% території, то у випадку з Україною цивілізований світ майже
одностайно виступив проти Росії, яка поступово перетворюється у
автократичну країну – ізгоя. І тільки наявність у неї ядерної зброї
заважає застосовувати проти неї військову силу.
У той же час, могутні країни і різного роду об’єднання
застосували проти Росії економічні санкції, які ставлять під
питання її економічне майбутнє. ООН більшістю голосів теж
засудила агресивну політику Росії.
Зіткнення моделей сценарію розвитку світової цивілізації у
реальності веде до хаосу у світовій політиці. Заяви В. Путіна у
2018 році про ядерну війну можуть перетворитись у реальність. І
тоді не має значення: попадуть жителі Росії у рай, а інші – просто
згинуть. Якщо лідер країни так спокійно говорить про ядерну
війну, то щось негаразд з його психікою. У всякому разі, Росія
просувається до геополітичної самотності, де схема координат
Захід – Схід її не рятує.
Світ не припиняє розвиватися, уникаючи ядерної війни,
залишаючи Росію на узбіччі. Поза Росії, що вона самодостатня,
може стати позою чергового невдахи Історії.
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