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«Dicit ei Simon Petrus: Domine, quo
vadis?»
«А Симон Петро Йому каже: «Куди,
Господи, ідеш Ти?»
Ісус відповів: «Куди Я йду, туди ти
тепер іти за Мною не можеш, але потім підеш за Мною».
Іоан, 13:36

ВСТУП
Вже понад чверть століття, у роки незалежності, ми
шукаємо відповідь на хрестоматійне питання: куди йдемо?
Впродовж віків стоїть воно перед нами, й судячи з усього,
залишиться для нас постійним викликом і в майбутньому.
Де шукати доленосну відповідь? Хоча, здавалося б, вона
лежить на поверхні — суть її сформулював предтеча україн
ської демократичної думки європейського рівня Михайло
Драгоманов ще півтора століття тому: «Вся практична муд
рість людська може бути в тому, щоб убачити напрямок
руху світового, його міру, закон і послужитися тим рухом.
Інакше той рух піде проти нас, роздавить нас» [71]. Ось це і є
тим визначенням, що націлює нас на осмислення мейнстриму світового розвитку й накреслює першу вісь координат
в усвідомленні відправної точки української національної
ідентичності (тут і далі курсив наш. — Авт.). І на цьому
шляху було здійснено чимало продуктивних кроків.
Подальші кардинальні зрушення у самосвідомості нашого народу пов’язані з перебігом доби від Тараса Шевченка
до Лесі Українки: саме тоді провідна інтелектуально-політична еліта України врешті-решт перестала називатися «українофілами» і почала ідентифікувати себе українцями. Цей культурно-інтелектуальний прорив знайшов
своє відображення у самоусвідомленні особливості нашої
вітчизняної історії — тяглості її етнічної та перервності
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державно-політичної традиції. Відтак Михайло Грушевський зафіксував другу визначальну вісь української націо
нальної ідентичності: «Студіюючи політико-державний
устрій, ми, скільки можемо, повинні вияснити собі питання, в якій мірі він був ділом самого народу, чи виріс він на
ґрунті народнім, чи звідкілясь був накинений. Вияснити,
наскільки відповідав він потребам народним…» [59].
Визначальною точкою перетину цих двох осьових
координат — демократичної М. Драгоманова та народницької М. Грушевського — став могутній акорд
утвердження держави-нації з прийняттям влітку 1996
року Конституції незалежної України. Цим актом було
підтверджено кардинальні зрушення в самоусвідомленні
«Українського народу — громадян України всіх національностей». Конституція України провела історичну межу між
бездержавним минулим і державотворчим сьогоденням нашого народу, заклала підвалини демократичних перетворень в країні.
Настав час дієвого самоствердження на міжнародній арені. Це зумовило необхідність рішучого позбавлення низки
комплексів, що залишилися у спадок від перебування у складі Російської імперії. До таких можна віднести тривалі намагання державної бюрократії копіювати рішення та заходи Російської Федерації, схильність чиновництва та бізнесу
рахуватися з російськими інтересами на шкоду українським
національним. Тривалий час менталітет «меншого брата»
також надокучливо виявляв себе: у тяжінні скаржитися
на утиски з боку Росії; ображатися, коли Росія ігнорувала
українські інтереси; бачити навколишній світ насамперед
очима Росії; сумніватися у власних можливостях утвердитися на міжнародній арені без підтримки чи згоди Росії.
Анексія Криму та розв’язання Російською Федерацією
війни на Донбасі поставили питання ідентичності України в принципово іншу площину. Настав час усвідомити,
що Росія — це постійний виклик Україні, на який слід
безперервно знаходити адекватну відповідь, формуючи
українську національну ідентичність як рівнозначну
фактору національної безпеки. Маємо жити і творити
8
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з урахуванням того, що є «час війні і час миру», бо, відповідно до Святого Письма, «для всього свій час, і година
своя кожній справі» (Еклезіаст).
До такого рівня розуміння власного шляху в історії
ми прийшли через Майдан 2004 р. та Революцію гідності
2013–2014 рр. Ці визначні події в Україні зримо довели,
що відомий вислів Леоніда Кучми «Україна — не Росія»
врешті-решт утвердився й закріпився у свідомості переважної більшості українських громадян як історичний етап
«ідентичності спротиву». Нині злобу дня визначає назріла
проблема: опрацювання «ідентичності проекту майбутнього». Надаючи особливого значення такому документу,
Президент України Петро Порошенко у своїй інавгураційній промові зазначав: «А що нам конкретно треба зробити,
щоб жити вільно і безбідно, жити в мирі й безпеці? Це все
написано в Угоді про політичну асоціацію та зону вільної
торгівлі з Євросоюзом. Ми разом доклали зусиль до цього
документа. Тепер мрію втілити його в життя…» [94].
Звісно, йдеться не тільки про наявність Угоди «на папері», а, що важливіше, про сприйняття цього документа
в свідомості громадян України «як свого». Один цей факт
міг би засвідчити появу в нашій країні не лише «правлячого класу», а справжньої «національної еліти», яка досягла
певного рівня консенсусу щодо ключових проблем поточного моменту: державність, демократія та євроінтеграція.
Йдеться і про консенсус еліти, і про консенсус загальнонаціо
нальний — між народом та елітою. Саме поєднання першого
з другим має забезпечити легітимність влади й стабільність
поступу української держави на шляху євроінтеграції.
Тут було б не зайвим звернутися до досвіду інших країн
так званого третього світу, що довели свою здатність до модернізації. Вони вийшли із зони «залежного розвитку» світової периферії, просуваючись у напрямі хоча б «напівпериферії», та у своєму розвитку дедалі більше наближаються до
ядра капіталістичної світ-системи. Взяти хоча б Бразилію
часів президента Фернанду Енріке Кардозу — блискучого
інтелектуала, автора понад 20 книг, який у 1994–2002 рр.
привернув увагу всього світу до «Бразильської моделі».
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Він пригадує, що свого часу йому довелося довго переконувати колег-економістів у правильності обраного ним
шляху. Адже багато з них вважали цей шлях згубним;
стверджували, що не можна примусити народ сприйняти
завідомо непопулярні заходи, неможливо розтлумачити
більшості населення країни суть складної комплексної реформи. «Але, — зазначав Кардозу, — я наполягав на своєму
і не помилився. Метод, до якого ми вдалися, я називаю «демократичною педагогікою» й досі вірю в його ефективність.
Винятково важливо не боятися знову і знову пояснювати
народу свою політику… Це, зрозуміло, нелегко зробити,
але ніколи не можна полишати спроби прихилити виборця
на свій бік. Сам я залишаюся послідовним демократом і не
сумніваюся: якщо ви готові представити своєму народу всю
можливу інформацію і переконати його у своїй правоті всіма доступними вам методами, до вас рано чи пізно прийде
успіх. Якщо ж ви вважаєте, що люди нездатні зрозуміти вас
і ними слід маніпулювати заради прийняття правильних рішень, то це — початок великих неприємностей. Та ви й не
доб’єтеся нічого такими методами — звичайно, якщо ми ведемо мову про відкрите суспільство» [107]. Тут, як кажуть,
нічого додати й нічого відняти: суть легітимності влади
полягає саме в тому, чи сприймає її народ «як свою», а не
нав’язану ззовні. І в цьому її демократизм.
Нині, для суспільної наукової думки України немає важливішого завдання, аніж осмислити наше історичне минуле,
пізнати парадигму сьогодення і визначитися, врешті-решт,
у своїй ідентичності на майбутнє: хто ми й куди йдемо?
Така постановка питання зовсім не принижує нашу націо
нальну гордість. Великі держави світу раз-по-раз осмислюють й переосмислюють «злобу дня» світового розвитку
і свою роль у розв’язанні посталих перед ними та світом
проблем. Так, саме проблему «Хто ми?» виніс у заголовок
своєї фундаментальної монографії американський професор Самюель Хантінгтон, уточнивши в підзаголовку: «Виклики американській національній ідентичності» [232]. До
цієї проблеми постійно зверталися й Збігнєв Бжезінський,
стурбований глобальним політичним пробудженням [6], й
10

Вступ

професор Каліфорнійського університету (Берклі) Мануель
Кастельс [108].
Характерно, що згадані дослідники не зводять суть проб
леми до національної ідентичності в етнічному сенсі, як часто
буває у наших наукових пошуках. Є більш фундаментальна
проблема: ідентичність цивілізацій, держав та людських
особистостей за умов екстраординарного розриву між технологічним злетом і глибокою соціальною незрілістю.
На наш погляд, час і нам в Україні подивитися на світ
ширше, не зводячи національну ідею до етнонаціональної проблематики. Головний напрям пошуків має лежати
в площині визначення Україною свого місця в сучасному
глобалізованому світі в контексті модернізації. Ключем для
продуктивних досліджень в Україні може бути положення
М. Кастельса про суджений нам довгий шлях реконструкції
суспільних інститутів зусиллями культурницьких громад
«від спільнот, створених на ідентичності спротиву, до
висот ідентичностей нових проектів, що зросли на цінностях цих спільнот» [108].
Не вузькі елітні групи, а лише сформовані в громадянському суспільстві широкі культурницькі громади можуть
забезпечити в Україні на належному рівні процес самоідентифікації як самопрезентації себе у світі. Але в якому світі?
Що він несе в собі? Який його домінуючий тренд?
Сон розуму породжує чудовиськ. І приклад цього — агресія Росії проти України. Ця нова для нас ситуація потребує
наукового переосмислення домінуючих тенденцій у світі й
переоцінки наявних внутрішніх резервів задля розвязання
нагальних проблем. Україні насамперед потрібні невідкладні радикальні реформи, що забезпечили б потенціал виживання та перемоги. Причини відсталості України вже давно
всім відомі: це викривлена система української економіки,
де левова частка фінансів сконцентрована в руках великого бізнесу. І це при тому, що практика ХХ ст. довела: лише
середній клас спроможний забезпечити основу економічного розвитку держав світу. Відсутність у державі рівного
доступу громадян до природних і політичних ресурсів для
задоволення своїх потреб та інтересів призводить лише до
11

В. Ткаченко «Україна: quo vadis — к
 уди йдемо?»

соціального розколу, погіршення умов функціонування науки і освіти, деградації системи охорони здоров’я тощо.
Тобто на практиці маємо країну без середнього класу
і державу, що обслуговує інтереси олігархів. В такій державі є лише дві соціальні категорії: багатії та слуги. Між
ними — с оціальне провалля.
Як далі жити за таких умов? Насамперед слід не драматизувати ситуацію, а мислити глобально та діяти локально.
Треба усвідомити, що глибокий соціальний розкол в Україні, як, власне, і в усьому світі, — це вияв глобального процесу переходу людства від традиційної (селянсько-общинної) до ліберальної (переважно міської, індустріальної)
цивілізації. Ця реальність сьогодення знаходить свій вияв
у двох субкультурах та способах мислення. Так, у центрі
уваги селянина — традиції своєї території, система обрядів
і споконвічне розуміння системи цінностей: правди і кривди, добра і зла, порядності й свавілля. Селянин тяжіє до
циклічного відтворення життя: «я живу так, як заповідали
мої діди-прадіди». Але це психологія позавчорашнього дня.
Нині до суспільно-політичного життя України вже увійшло
перше покоління, яке народилося у незалежній державі. На
черзі — друге покоління, а там і третє, яке й завершить процес становлення сучасної України.
Однак на сьогодні — процес лише розпочався. Те, що переважна більшість населення України мешкає нині в містах
чи поселеннях міського типу, принципово нічого не змінює.
Отримавши за часів М. Хрущова паспорти, селянський люд
заповнив і заполонив місто. Відбулося «оселянення» міст
першим поколінням мігрантів із села, а друге — народжене в містах (маргінальне) покоління, — втративши звичну
сільську соціонормативну культуру, ще не піднялося до рівня опанування кращих набутків світової індустріальної (ліберальної) цивілізації, не усвідомило перспективи прогресу, поступу (лінеарності) історичного процесу.
Саме на цей факт розколу українського суспільства ще
в 1990 р. звертав увагу академік Омелян Пріцак: «Основна проблема історії України в тому, що велика (якщо не
більша!) частина українського населення аж до наших ча12
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сів, а то й у наші часи, все ще живе у системі циклічного
думання. Тому в нашому випадку ми маємо до діла, властиво, не з однією, а з двома спільнотами, де обидві ці системи
думання (циклічна та лінеарна) існують паралельно біля
себе і утруднюють нормальний перехід так званої «народної маси» (із циклічним думанням) до свідомої структурної суспільності (з лінеарним думанням)». Інакше кажучи,
утруднюють перехід від антропології до історії, тобто від
стихійного відтворення життя, згідно з традиційними стереотипами, до самоусвідомлення себе як суб’єкта історії, господаря власної долі [107].
Але що кивати на народ? Біда в тому, що самі владні
структури, борсаючись у пошуках «золотого ключика» до
дверей у царство ліберальної цивілізації, ніяк не можуть чи
не хочуть усвідомити специфіку української історії. Вони
нездатні осягнути своєрідність менталітету українського
народу, оригінальність його культури — цього своєрідного генетичного коду суспільства, який невідворотно й органічно відторгатиме будь-які заморські нововведення, що
суперечать його єству (взяти хоча б закон Колесніченка–Ківалова). Звичайно, можна вживити, імплантувати чужий
орган, але тоді доведеться пригнітити імунну систему націо
нального організму. Чи буде він після цього життєздатним?
Можновладці повинні усвідомити, що існуючий нині
в Україні соціальний розкол — це особливий патологічний
стан перехідного суспільства, який характеризується гострим протиріччя між усталеними традиційними цінностями народу, його культурою, з одного боку, й соціальними
відносинами — з другого. Нині ми перебуваємо на перехідному етапі розвитку суспільства, що характеризується розпадом традиційної спільноти, появою в ній двох соціальних
категорій із протилежними уявленнями про спосіб життя,
конкуренцією двох рівнів потреб, двох рівнів сприйняття
суспільних відносин і їхньої оцінки, зрештою — розколом
культурної основи відтворювальної діяльності людей. Якщо
існування двох суспільних феноменів — Євромайдану й Антимайдану — так і не переконало декого в наявності цієї
фундаментальної проблеми, то це лише свідчення того, що
13

В. Ткаченко «Україна: quo vadis — к
 уди йдемо?»

розкол аж надто глибоко проник в суспільну свідомість. Зарадити цьому становищу практично нікому внаслідок зубожіння інтелігенції, зокрема, вчених-суспільствознавців.
Майже два десятки років тому ми попереджали: «в суспільстві формуються дві конкуруючі субкультури (традиційна і ліберальна), які зумовлюють його дискомфортний
стан, що таїть у собі потенційну можливість спроб нанести
одна одній останній, завершальний удар, принаймні вчинити погром правлячої чи духовної еліти одної із сторін. Розкол, як ми переконуємось на власному досвіді, проникає
в кожну суспільну клітину, відриває виробництво від споживання, робітника від робочого місця, де він може дати
максимальну віддачу, науку від освіти, галузі і відомства
один від одного. Суспільство характеризується загальною
соціальною неврівноваженістю, розривом внутрішньосуспільних комунікацій, напруженістю відносин між широкими верствами народу і державою, між духовною елітою
і масами, нескінченними конфліктами всередині політичної еліти» [119].
Тоді, ще у 1998 р., ми наголошували на тому, що політична еліта України проявляє нездатність усвідомити розкол
як внутрішню проблему суспільства, тяжіє до розуміння
причин розколу як підступів зловмисників і конкурентів,
яких потрібно виявити й викрити, а ще краще — знешкодити. Але це шлях в нікуди: так створювалися масові міфи й
ілюзії, що приховували суть і причини суспільного розколу.
А тим часом слід було б усім нам усвідомити: подолання розколу — питання не одного року, не однієї ідейно-політичної кампанії, а копітка повсякденна робота з культивування суспільного консенсусу, громадської цілісності, згоди.
Остання досягається завдяки формуванню конструктивної
системи ланок-посередників між цілим і його частинами.
Здебільшого таким інтегратором виступає сам державний апарат. Проте в умовах поглиблення розколу і масового
активного спротиву заходам із консолідації суспільства до
цього процесу слід було б долучити дві-три авангардні партії (з належною, а не сформованою «під вождя» ідеологією),
могутню армію, потужні профспілки тощо. Тим часом в пар14
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тійному будівництві ми пішли «попереду всієї планети»: наплодили сотні безхребетних партійок, обеззброїли фактично армію, а роль профспілок опустили «нижче плінтуса».
Агресія Росії висвітлила ці проблеми, і тепер їм слід давати раду. Не виключено, що нинішній рівень дезорганізації,
спричинений агресією, може відіграти навіть позитивну,
животворну роль, мобілізуючи творчу потугу української
нації. Проте не слід забувати, що перевищення «больового
порогу» соціальної напруженості в Україні може викликати
шок і депресію або ж спровокувати спустошливу відчайдушність, руйнівну для життя людини, суспільства, держави.
Подолання розколу потребує впровадження нових форм
управління. Для цього слід відмовитися від сподівань на
житейський глузд «хлопського розуму», усвідомити необхідність фундаментального дослідження суспільних процесів, нарощувати потенціал глибинного і масового переосмислення власного історичного досвіду, що в кінцевому
підсумку уможливить усвідомлення національної самобутності як відправної точки входження в світову ліберальну
цивілізацію із власними національними обличчям, гідністю
і самоповагою.
Отож, куди несуть нас доленосні роки чвертьстолітньої
незалежності України? Чи здатні ми нарешті в сучасному
глобалізованому світі осягнути власну ідентичність: ким ми
були? ким ми є? і ким ми прагнемо бути? І який він є — цей
світ, у який ми дотепер ніяк не можемо повноцінно увійти? А втім, наше сходження до його цінностей відбувається на наших очах. Тож винесене в назву книги звертання
«Domine, quo vadis?», або в старослов’янському перекладі
«Камо грядеши, Господи?», і є пропозицією (у формі запитання), замислитися, чи правильно ми живемо, чи туди йдемо обраним нами шляхом, чи істинні наші житейські цілі,
цінності й уподобання?
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Розділ I.
ІДЕНТИЧНІСТЬ СПРОТИВУ:
«ЧАС ВІЙНІ І ЧАС МИРУ»
«Для всього свій час, і година своя
кожній справі під небом:
час родитись і час помирати…
час кохати і час ненавидіти,
час війні і час миру».
Еклезіаст 3:1-8

Агресія Росії проти України, що триває вже три роки,
поставила проблему самоідентичності України в ряд екзистенційних, пріоритетних і невідкладних. Протиставлення «Ми — Вони» в національній самосвідомості завжди присутнє, і тут немає нічого принципово нового. Однак у «час
миру» воно набуває гуманістичного наповнення, а в «час
війни» — неминуче стає демонстративно войовничим за
змістом і формою.
Така логіка суспільного процесу, і хто її ігнорує — той
програє. Доводиться визнати, що наші безмежні толерантність та політкоректність не раз в історії України оберталися втратами. Значною мірою це повторилося й у новітній
історії втратою території Криму. А до цього ми втратили довіру з боку критичної частки населення Криму: не зуміли
своєчасно і належним чином ані протистояти інформаційній інтервенції Росії, ані запропонувати позитивну, привабливу і доступну для розуміння широких народних мас альтернативу модернізації суспільного життя як у Криму, так
і в Україні в цілому.
Хоч як це прикро, але слід визнати, що у значної частини населення України так і не було сформовано відчуття національної самобутності й окремішності українського наро16
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ду, усвідомлення спільності історичної долі й необхідності
жорсткої відсічі ідеологічному вариву кремлівських ідеологів. В авангарді ідеологічної війни Росії проти України була
доктрина «спільної православної купелі» (спершу «дніпровської», а згодом і «корсунської»), що нав’язувала ідею
«триединого русского народа — великороссов, малороссов
и белорусов». І вона, хоч як це прикро, знайшла своїх адептів у середовищі українців, а ми не протиставили належних
контраргументів.
Так, за даними Київського міжнародного інституту со
ціології, у вересні 2016 р., незважаючи на агресію Росії
проти України, 21% населення в Україні позитивно ставилося до керівництва Росії. Ще більше — 74% українців
позитивно ставилися до населення Росії попри одностайну підтримку ними агресивних дій Путіна. Так, за даними
Левада-Центру, 57% росіян схвалюють участь російських
«добровольців» у війні проти України, а кожен третій переконаний, що Росія має надавати допомогу Донбасу, жертвуючи життям своїх солдатів [220].

1.1. Лінія вододілу — де вона?
В суспільних науках давно усталилася думка про значущість фактора самопізнання будь-якого народу. Відомо, що
існування нації спирається на свідому волю її членів до самоорганізації, бо нація — це насамперед колектив людей,
які хочуть бути державою або є нею. Кожен народ вирізняється з-поміж інших своїм культурним генофондом та самобутністю суспільно-політичного ладу. Як зазначав відомий
український мислитель В’ячеслав Липинський, «основною
різницею України від Москви є не мова, не плем’я, не віра…
а інший, витворений віками устрій політичний, інший… метод організації правлячої верстви, інше взаємовідношення
верхів і низів, держави і громадянства» [123].
Здавалось би, все зрозуміло й належно аргументовано.
Однак ці положення, схвально сприйняті на академічному
рівні, практично не були донесені до широких мас. Роль
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і значення національної інтелігенції в наш час штучно звужені. У зв’язку із секвестром державного бюджету, значним скороченням видатків на науку, зокрема на видавничу
справу, інтелектуальна складова фактично відтиснута на задвірки формування національної самосвідомості. Натомість
ідентичність українців взялися ліпити телеканали великих
фінансових олігархів. Результати очевидні. Один телеканал — п
 ерший загальнонаціональний — погоди не зробить.
Тож, як і в перші роки незалежності, актуальними залишаються пошуки відповіді на споконвічні наші запитання:
хто ми? Звідкіля наш рід? Ким ми були? Ким ми є? До чого
прагнемо? Агресія Росії проти України небачено загострила дискурс навколо першооснов нашої історії. А саме: коли,
власне, розпочалося виокремлення росіян і українців у процесі феодального дроблення Давньої Русі? Де пролягає цей
вододіл? Чи то після смерті Ярослава Мудрого 1054 р., чи то
в 1169 р., коли суздальці на чолі з князем Андрієм Боголюбським поруйнували Київ, а сам князь принципово відмовився княжити в Києві й повернувся у своє північно-східне князівство, залишивши замість себе молодшого брата Гліба? Чи
то вважати такою межею рішення Любецького (1097) з’їзду,
де князі проголосили: «Кожен хай тримає отчину свою!»?
На перший погляд проблема етнічного розвитку Русі
об’єктивно не мала б належати до надто складних, бо наявність масивного корпусу джерел дає змогу достатньо реалістично відтворити картину етнічних процесів на Русі під час
формування держави аж до її падіння у 40-ві роки ХІІІ ст.
Але за однієї умови: досліджувати історичні процеси слід як
годиться, «без гніву й упередженості». А тим часом століттями проблема політизується без міри: «київську спадщину» намагається одноосібно приватизувати «старший брат».
Так, російські історики В. Татищев, П. Симоновський,
О. Рігельман, Д. Бантиш-Каменський — хто делікатніше,
а хто більш свавільно — акцентували увагу на етнічній спорідненості східних слов’ян. І це зрозуміло: ще крок — і ось
уже зримо постає концепт «триединого русского народа».
У цього концепту були й свої супротивники. Не заперечуючи факту етнічної спорідненості східних слов’ян, О. Ша18
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фонський та Я. Маркович, однак, вважали, що «старший»
саме малоросійський народ, оскільки «колискою росів»
була Київська земля. Більше того, М. Маркевич та Ю. Венелін відносили формування малоросійського народу ще
до давніших часів, а формування російського пов’язали
з пізнішими часами заселення північних земель переселенцями з Південної Русі. М. Погодін, навпаки, вважав українців не автохтонами, а переселенцями на Придніпров’я
з Підкарпаття і Волині після татаро-монгольської навали.
Оригінальної думки дотримувався М. Костомаров, який
у давній історії Русі виокремлював шість основних народностей: південноруську, сіверську, великоруську, білоруську,
псковську і новгородську. Проте, зазначав він, «всі разом
мали вони назву спільної Руської землі, належали до одного
спільного складу і усвідомлювали цей зв’язок» [116].
Раз у раз спалахувала полеміка й щодо мовної проблеми.
Так, згадуваний М. Погодін заперечував будь-який зв’язок
української мови з давньоруською, а М. Максимович, із
свого боку, доводив, що «південноруська і північноруська
мови — рідні брати, сини однієї руської мови», виокремлення яких почалося ще в дотатарський період. У ХІХ ст. російський дослідник О. Соболевський намагався довести, що
українські фонетичні особливості з’явилися лише в ХVI ст.
А в полеміці з ним О. Шахматов поступово дійшов висновку, що на базі єдиної загальноруської народності виникли
три: південноруська (малоруська) увібрала в себе полян,
сіверян, волинян, уличів, і хорватів; білоруська, відповідно, — дереговичів, радимичів, частину кривичів; великоруська — с ловенів, східну частину кривичів, в’ятичів.
М. Грушевський, як відомо, взагалі заперечував існування «загальноруської» народності, хоча й не міг не визнавати
спорідненості української та російської народностей, однак,
із суттєвими заувагами. «Київська держава, право, культура були утвором одної народності — українсько-руської,
Володимиро-Московська — другої, великоруської» — зазначав він [58]. Наші сучасники теж визнають, що М. Грушевський мав рацію, коли стверджував, що етногенетичний
зв’язок українців з Київською Руссю — є вищий, бо вони
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живуть на корінних землях Русі і є її безпосередніми спадкоємцями.
В подальшому практично всі традиції історичної думки
дорадянського періоду, його судження й аргументацію так
чи інакше успадкували наші сучасники. На жаль, багато
з них намагаються трактувати історію відповідно до існуючої кон’юнктури. А тому можновладні чвари між давніми князями розглядаються крізь сучасну етнічну призму:
«український» Київ, «російський» Володимир-на-Клязьмі,
«білоруський» Полоцьк.
І хоч дедалі частіше чути голоси, що таке «осучаснення»
історії неприпустиме, процес «політизації історії» у тій чи
іншій формі триває. Мабуть, цьому явищу немає ради. Так
само в положенні, що «історія — це політика обернена в минуле», залишається значний момент істини — настільки
складно історію і політику відмежувати одну від одної.
Візьмемо, наприклад, концепцію чи не найбільшого авторитета з історії російської мови академіка РАН Андрія Залізняка. Популярність його виступів перед громадськістю
Росії — поза всіляким сумнівом. Одночасно це засвідчує й
актуальність самої проблеми — походження російського
народу, його мови й культури. Заслуговує на повагу принципова позиція академіка з такого питання: «ответственно
объявить чепухой многочисленные выдумки о бесконечной
древности русского языка» [153].
То що ж вкладає автор у поняття «національної мови» —
чи то французької, чи російської, латинської чи китайської?
На думку А. Залізняка, історія будь-якої національної
мови — це історія того періоду, відколи існує національна
назва певного народу. Питання це настільки делікатне, що
ми вдамося до скрупульозного цитування висловлювань
цього науковця його рідною російською мовою: «Начиная
с какого момента, мы можем говорить, что это уже русский
язык, а не его дальний предок, который — и это очень существенно — является предком не только нашего русского
языка, но также и ряда родственных языков? Все мы знаем,
что русскому языку близко родственны украинский и белорусский. Общий предок этих трех языков существовал — по
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меркам истории — не так уж давно: всего лишь примерно
тысячу лет назад» [153].
Здавалося б, маємо справу з академічним виваженим
підходом, навіть з посутнім елементом політкоректності
щодо українців та білорусів. Але це на перший погляд. Далі
спостерігаємо підміну понять і жонглювання термінами
«Русь» і «Росія», де «руський» трактується вже лише як
«російський». І тут знову виникає необхідність розлогого
цитування мовою оригіналу: «Тем самым ясно, что история
собственно русского языка не может продлеваться бесконечно вглубь времен. Где-то мы должны установить некоторую
точку условного начала. Реально такой точкой практически
всегда бывает момент, когда первый раз фиксируется нынешнее название языка. То есть временные границы оказываются здесь связанными не с сутью самого языка как средства общения, а с тем, что люди, которые на нем говорят,
называют себя таким-то термином… Для русского языка это
период примерно несколько больше тысячи лет, поскольку
первые упоминания слова русь относятся к концу первого
тысячелетия нашей эры» [153].
Ось цей некоректний з погляду науки посил, що поняття «руський» адекватне поняттю «російський», призводить
в подальшому до плутанини, яку складно навіть коментувати. Не в останню чергу тому, що незрозуміла мотивація
маститого вченого, всесвітньо відомого знавця берестяних
грамот давнього Новгорода. Чи то він щиро так думає, чи
то змушений зважати на зовнішні фактори? Так, справедливо зазначаючи, що слово «Русь» перейшло від найменування варязьких дружин до князів Давньої Русі та їх близького оточення, А. Залізняк констатує: «Начиная примерно
с XI в., это название распространяется на славяноязычное
население территории вокруг Киева, Чернигова и Переславля Южного. В течение определенного периода истории
восточного славянства термин Русь обозначал сравнительно
небольшое пространство, примерно соответствующее нынешней Северо-Восточной Украине. Так, новгородцы долгое время вовсе не считали себя русскими, не считали, что
слово Русь относится к их территории» [153].
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Дивна річ відбувається з логікою академіка А. Залізняка: виходить, що «русскими» вважало себе населення київсько-чернігівського ареалу, що відповідає нинішній Північно-Східній Україні, але «русскими» не вважали себе
новгородці. Про володимиро-суздальські землі взагалі ще
не йдеться, але, зазначає дослідник, «и только в XIV в. мы
впервые видим, что новгородцы, сражаясь с какими-то своими внешними врагами, называют себя в летописи русскими. Дальше это название расширяется, и примерно с XIV в.,
оно уже соответствует всей восточнославянской территории. И хотя в это время на этой территории уже существуют
зачатки трех разных будущих языков, все они одинаково
называются русскими». Навіть не так ще й давно, уточнює
академік, «примерно лет двести назад, нормальным было
такое словоупотребление, что все это — русское население,
у которого имеется великорусская часть, малорусская [ныне
украинская] часть и белорусская часть» [153].
Врешті-решт виходить так, що найбільший авторитет
нинішнього російського історичного мовознавства академік
А. Залізняк переповідає нам засади кондового російського
великодержавництва. Згідно з цією традиційною схемою
історії російська самосвідомість (а відтак і російська мова)
запанували спершу в ХІ ст. «вокруг Киева, Чернигова и Переславля Южного», згодом, у XIV ст., ця російська самосвідомість поширилася на Новгород і Володимир-на-Клязьмі,
далі запанувала по всій Російській імперії. І лише потім,
після тривалої еволюції, «белорусский и украинский —
уже сформировались как самостоятельные языки, и слово
русский в широком смысле к ним обычно не применяется».
А в підсумку «вот таким образом сперва произошло расширение, а потом сужение термина «русский»».
Попри деякі корективи, робить висновок російський академік, нині встановилася така традиційна схема: «Она состоит в том, что примерно в Х в. имелся единый древнерусский
язык, он же восточнославянский, из которого со временем путем разветвления, развития каких-то различий произошли
три современных восточнославянских языка: русский, украинский, белорусский». Щоправда, у цю традиційну схему
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А. Залізняк вносить інноваційну корективу: нібито насправді в межах Давньої Русі еволюціонувала не одна мова, а дві,
і обидві — російські. Лише одна являла собою «древненовгородский диалект в северно-западной части», а друга — «некоторая более нам известная классическая форма древнерусского языка, объединявшая в равной степени Киев, Суздаль,
Ростов, будущую Москву и территорию Белоруссии» [153].
З огляду на зазначене квінтесенція новаторства академіка А. Залізняка полягає в тому, що для періоду Давньої Русі
між київською і ростово-суздальською землями: «Мы не видим никаких существенных различий. А древняя новгородско-псковская зона, оказывается, противопоставлена всем
остальным зонам». Якщо це так, то для нас не зовсім зрозуміла відповідь на запитання: як після такої єдності київської
і ростово-суздальської земель, Україна і Білорусь виявилися
в одному річищі «в языковом отношении с западным и южным
славянством»? Чому так сталося, що в основу мови великоруської території було покладено лише дві складові у співвідношенні 50/50 — новгородсько-псковську і ростово-суздальську (разом з Москвою, Володимиром і Рязанню)? Коли ж тоді
відбувся процес формування української та білоруської мов?
Чи впливав він на формування російської літературної мови?
На ці запитання в академіка А. Залізняка сьогодні відповіді не знаходимо. Втім, деяке світло проливає його ремарка про те, що нібито вирішальну роль в історії становлення
національних мов відіграло Велике князівство Литовське,
кордони якого й окреслили в загальних рисах майбутню
територію Білорусі й України. Отже, виходить, що період
Давньої Русі та Галицько-Волинського князівства взагалі
випадає з процесу формування української мови й української народності.
З такою думкою важко погодитися. Та вона, власне, й
не аргументована належним чином. Отож, не будучи спеціалістами з питань історії мовознавства, звернемося до
викладу цього питання академіком НАН України Григорієм Півтораком. Принаймні в тій частині, де він вдається до
«вільного спілкування» з широкою громадськістю — а це
вкрай важливо в наш час!
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Вихідні положення українського дослідника такі. Передусім ми маємо пам’ятати, що національна мова складається із двох самостійних відгалужень: спільної для всієї нації
літературної мови, відшліфованої майстрами художнього
слова, і мови народної, яка помітно відрізняється в різних
діалектних ареалах. Важливе застереження: в епоху середньовіччя в іпостасі літературної мови могла виступати й зовсім чужа мова, як, наприклад, латина у народів Середньої
і Західної Європи. У східноєвропейських народів такою була
сакральна старослов’янська (церковнослов’янська) мова,
запозичена у болгар разом із прийняттям християнства.
Що стосується української літературної мови, зазначає
академік Г. Півторак, то жодних проблем не існує: початок їй
було покладено І. Котляревським («Енеїда», «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник»). Подальший розвиток української літературної мови пов’язаний із творчістю Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського,
Є. Гребінки, Л. Боровиковського, А. Метлинського, В. Забіли та інших. Всі вони писали свої твори на основі українських середньодніпровських і слобожанських говірок.
До І. Котляревського та Т. Шевченка існувала старо
українська письмова мова (XIII–XVIII ст.), сформована
на основі старокиївських (давньоруських) літературних
традицій, що виникли за подвійного впливу на них: церковнослов’янської мови, з одного боку, та живої народної
мови — з другого. Отже, проблема зводиться до того, що
коли йдеться про древність української мови, то маємо на
увазі не її сучасний український варіант, а цілий шерег народних говірок, тобто народні діалекти. Оце широке поле
народних говірок розвивалося за своїми внутрішніми законами і майже не залежало від державного чи церковного життя тогочасного суспільства. Отже, ставить проблему
академік Г. Півторак: «дослідити походження української
мови — це насамперед з’ясувати послідовність, місце і час
виникнення окремих українських діалектних рис, які поступово склали специфічну мовну систему, середньонаддніпрянський варіант якої став основою сучасної української
літературної мови» [161].
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Немає необхідності переказувати важливі для наукового
осмислення й ідеологічно гострі для сьогодення проблеми,
порушені академіком Г. Півтораком. Тут краще звернутися до оригіналу твору, який відкритий допитливому читачу
в мережі інтернет. В контексті ж порушених нами проблем
хотілося б лише акцентувати на поясненні Г. Півтораком
того факту, чому російська історіографія вперто тримається за концепцію «давньоруської народності» В. Мавродіна,
яка була піднесена до рангу радянської державної доктрини
й покладена в основу «Тез ЦК КПРС до 300-річчя возз’єднання України з Росією» від 10 січня 1954 р.
Суть справи, на думку академіка, полягала у продовженні Радянським Союзом великодержавної національної політики царської Росії: «Адже визнання справжнього процесу
формування російської народності з XII ст. у межах Володимиро-Суздальського князівства робили проблематичними
претензії Росії не тільки на територіальну, а й на культурну
спадщину Київської Русі, а включення України до складу
Російської імперії мало вигляд не справедливого повернення
Москві давніх російських земель, а загарбання земель сусіднього народу. Інша річ, коли наполягати на існуванні окремої давньоруської народності, яка нібито створила Київську
Русь і стала етнічною основою пізніших росіян, українців та
білорусів. У такому разі появу цих трьох народів можна розглядати як прикрий історичний зиґзаґ, як негативне явище,
зумовлене злою волею монголо-татар, литовців та поляків,
які зруйнували спільну слов’янську державу Русь і єдиний давньоруський народ. Тож будь-яке об’єднання росіян,
українців та білорусів в єдиній державі має сприйматися
ними як відновлення історичної справедливості» [161].
От тут і виникає запитання — чи не тому академік РАН
А. Залізняк не бачить «никаких существенных различий»
між київською і ростово-суздальською землями? Вражає,
як це ідеально корелюється з політикою «собирания русских земель» президента Росії Путіна!
На відміну від свого російського колеги, академік НАН
України Г. Півторак ставить питання принципово й однозначно: існування єдиної народності неможливе без спільної
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для всіх її регіонів мови, тож «чи була така мова в Київській
Русі?». Логіка його відповіді на це запитання така: для всієї території Київської Русі спільною була (хоч із деякими
місцевими відмінностями) давньокиївська писемно-літературна мова. Більше того, «спостерігається певне наближення давньокиївської літературної мови до народної». Однак,
«було б наївною ілюзією ототожнювати ці мови і вбачати
в давньокиївській літературній мові XI–XIII ст. віддзеркалення простонародного мовлення». Отже, ані давньокиївська писемно-літературна мова, ані церковнослов’янська не
можуть претендувати на роль мови вигаданої давньоруської
народності. Тим більше немає підстав приписувати таку
роль давньоруській народно-розмовній мові, а період існування якоїсь давньоруської народності розтягувати аж до
XIV ст.: «Народне мовлення в епоху Київської Русі являло
собою сукупність багатьох близькоспоріднених, але виразно відмінних між собою діалектів, які не становили єдиної
східнослов’янської мови».
Загальний висновок академіка Григорія Півторака щодо
єдиної східнослов’янської народності такий: «Про давньоруське суспільство слід говорити не як про єдину народність, а як про відносну спільність багатьох східнослов’янських етномовних груп в одній державі з єдиною офіційною
ідеологією і релігією. Не слід плутати поняття давньоруської державності, яка реалізувалася в утворенні Київської
Русі, з відповідною народністю, яка нібито неминуче мала б
сформуватися в цій державі, хоч насправді вона не встигла
чи навіть і не могла сформуватися в тих конкретних історичних умовах» [161].
Таким чином, виникнення окремих трьох східнослов’янських народностей, у тому числі й української, відбувалося
не внаслідок поділу так званої давньоруської народності
на три частини, а шляхом консолідації кількох суміжних
і близькоспоріднених груп східнослов’янських територіально-племінних об’єднань у компактні культурно-етнографічні масиви. У процесі подальшої консолідації вони
поступово сформували українську, російську та білоруську
народності.
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1.2. Боротьба за «київську спадщину»
Населення усіх цих регіонів у давні часи навряд чи впов
ні усвідомлювало свою належність до тої чи іншої народності або етносу. Люди, найімовірніше, вважали себе просто населенням. І їхні «етнічна», а надто «національна»,
ідентичності на той час були доволі умовними. На думку
європейських дослідників (Е. Хєш), більш-менш виразне
виокремлення української, білоруської і великоруської мов
відчутно дається взнаки хіба що з ХІІІ ст., тоді ж відбувається тривалий процес етнічної та соціокультурної диференціації східних слов’ян: на арену історії поступово виходять російський, український та білоруський народи [256].
Що ж стосується більш ранніх часів Давньої Русі, то тут
вести мову про етнічну характеристику населення взагалі
доводиться доволі умовно, а скоріше, навіть метафорично.
Саме цю думку обстоював всесвітньо відомий дослідник давньої історії академік Омелян Пріцак [257].
Насамперед ітиметься про термін «Русь» і його «національне» наповнення. Як відомо, під 839 р. у «Бертинських
анналах» згадується правитель політичної організації («політії»), названої терміном «Рос» (Rhos — візант.). Про що
йдеться? Пояснення О. Пріцака таке. З поділом Середземного моря між християнами й мусульманами (бл. 660) ні ті,
ні інші вже не могли вільно подорожувати чи вести торгівлю морем, перебуваючи в перманентному стані війни. Цю
нішу заповнили колишні римські містяни іудейської віри,
які мали змогу безпечно плавати від Марселя аж до Хозарії. Тим часом їхні неіудейські торгові конкуренти (фризи
у співпраці зі скандинавськими вождями) спробували знайти шляхи до Євразії в обхід — через Балтійське море. Вони
утворили своєрідне товариство морських кочівників і наприкінці ІХ ст. були відомі як вікінги.
В цей же час балтійські венеди, яких сусіди згодом почали називати кривичами, колонізували певні території
на сході й заснували два важливі торгові поселення — Полоцьк і Смоленськ. З часом ці та інші поселення перетворилися на міста-держави, які запрошували до керівництва
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досвідчених торговельних і військових «менеджерів» —
членів балтійських харизматичних кланів. Одним з об’єднань міст була конфедерація Старої Ладоги, Білоозера та
Ізборська. Кожне місто представляло свою етнічну групу:
Стара Ладога — естів; Білоозеро — вепсів (весь); Ізборськ —
слов’янських венедів. У середині ІХ ст. вони «запросили на
правління», тобто визнали владу, фризько-датського короля Рьорика (Рюрика).
А тепер про найголовніше — про етнічний фактор у процесі зародження державності Русь, очолюваної представниками торговельного товариства Rus. Позиція О. Пріцака
щодо цього питання така: «Суспільства Балтійського регіону, які тепер розвивалися, звичайно ж, не складали національної культури в сучасному розумінні. Дани, фризи й руси
були поліетнічною, багатомовною, безтериторіальною
спільнотою морських кочівників та жителів почасти
«східних» поселень, а подекуди полісних міст і торгових
поселень «західного» типу. Руси й фризи виступали міжнародними торгівцями, що підтверджує теорію про створення
ринку як економічної організації саме торгівцями, а не селянами чи ремісниками». Дві останні страти як представники
суспільства «нижчої» культури ще не знали літератури чи
сакральних текстів — основи культури «вищої». На той час
не була чітко окреслена й територія володінь Русів» [257].
Етнічний фактор тісно пов’язаний із мовним фактором.
Неперервність письмової традиції притаманна осідлій імперії. Мова письма набувала сакрального характеру «національної» спадкоємності лише за умов осідлої культури. Тут
зміна династій не руйнувала мовної єдності. І навпаки — кочова імперія часто змінювала не лише правлячий клан (династію), а й самоназву, й офіційну мову. Кочова імперія не
ставила своїм завданням забезпечення безперервності «національної культури», а насамперед прагнула необмеженої
влади дружини молодих воїнів, націлених на отримання
економічного прибутку. Скидаючи один харизматичний
правлячий клан, кочівники відкидали й мову цього клану.
Міжнародні кочівні торгівці часто кооперувалися
з успішними місцевими племінними вождями, допомагаю28
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чи їм запроваджувати прогресивне правління, створювати
держави, розбудовувати міста. Однак немає сенсу намагатися визначити «національність» вікінгів і варягів: «Вони її
не мали. Це були просто професіонали, готові стати на службу до будь-кого, хто мав потребу в їхньому вмінні і хто міг
платити за роботу» [257].
У міських торговельних поселеннях послуговувалися кількома мовами залежно від їхніх функцій. Місцевою
мовою спілкувалися сім’ї чи роди, а дві чи більше linguae
francae були у професійному вжитку. Отже, робить висновок О. Пріцак, стосовно Русі вести мову про національну
культуру ІХ–Х ст. немає сенсу: «В балтійській спільноті всі
її складові елементи — нормани, венеди (слов’яни), балти й
фіни — були рівнозначними… Стало звичаєм (відомим через
Рюриковичів) мати два чи більше імен, відповідно до професійних чи подружніх зв’язків» [257].
Узагальнюючи тривалий шлях становлення Русі, О. Пріцак вирізняє в ньому три фази: волзький період (бл. 839–
930), дніпровський (бл. 930–1036) та київський (1036–
1169). Київська фаза принципово відрізняється від двох
перших: протягом двох перших руси володіли переважно
торговельними шляхами й племенами, але не територіями.
В разі потреби вони знищували суперників, збирали данину й контролювали торговища вздовж двох основних міжнародних шляхів: волзько-донського до Булгарії та Ітилю,
а також дніпровського — з варягів через Київ до Константинополя. І лише третій, київський період, має в нашому
контексті принципову відмінність — він знаменував
собою початок культурної консолідації Русі й спробу її
«націоналізації».
У цій, третій, фазі в Русі відбуваються справді тектонічні зрушення. По-перше, новгородці як нащадки переважно
балтійських слов’ян — венедів, виконали унікальну функцію, пристосувавши вікінгівську концепцію «варварського» закону до слов’янської політичної культури. «Руська
правда» — перше зведення законів у Східній Європі — походить саме з Новгорода, єдиного місця на Русі, де поняття
закону було загальновизнаним, прийнятним і зрозумілим
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аж до драматичної загибелі республіки «Пан Великий Новгород» у 1479 р.
По-друге, 1036 р. Ярослав, який врешті остаточно взяв
владу в Києві, розгромив печенігів та утвердив свій варіант Римської імперії, ідеологічним центром якої став Софійський собор у Києві, а підґрунтям — система новгородських законів («Правда Ярослава»). Це підштовхнуло його
до запровадження як сакральної (священної завдяки місії
Кирила і Мефодія) і законної мови його володінь саме церковнослов’янської, яка після занепаду Дунайської Болгарії
втратила свого власника на державному рівні.
По-третє, Ярослав почав перетворювати Русь на територіальну спільноту шляхом осадження княжої мандрівної
дружини на київській, чернігівській і переяславській землях. Внаслідок таких дій назви «Русь» і «Руська земля»,
засвідчені в другій половині ХІ ст., почали вживатися тепер у новому значенні, а саме винятково щодо Південної
Русі (нинішня Україна). До цього часу «Русь» являла собою
іноземну правлячу верхівку з примітивною соціально-політичною організацією, що складалася з морських і річкових
кочівників, котрі періодично збирали данину (полюддя) для
своїх князів, однак не були стабільно пов’язані з будь-якою
конкретною територією.
Справді «культурна революція» Ярослава спричинила якісно новий стрибок — від поліетнічної, багатомовної і безтериторіальної спільноти з культурою «нижчого» рівня до «вищої» культури, освяченої сакральною
слов’янською мовою. Занепала незалежна Болгарська держава залишила церкву і слов’янський обряд з його відносно
цілим зведенням духовних і державно-політичних текстів
без господаря. Саме це дало можливість «Руській землі»
оволодіти цією культурою без загрози втрати власної самобутності. Оприлюднення в 1115 р. зведених редакцій літописів, складених у першому духовному центрі Східної Європи — Києво-Печерському монастирі — було своєрідним
актом демонстрації «спільності історичної долі».
Висновок О. Пріцака щодо походження Русі однозначний: «Саме тоді, під час Київського періоду, з появою влас30
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ної історичної самосвідомості й почала поставати Русь як
законна історична сутність» [257]. Адже неспроста в нові
часи це державне утворення почали називати «Київська
Русь», ядро якої становили Київське, Чернігівське і Переяславське князівства.
Очевидно, що ця концепція походження Русі не ущемлює національної самосвідомості жодного з народів Східної
Європи — н
 і росіян, ні білорусів, ні українців.
Однак, готуючись до ліквідації України як держави,
а українців як нації, нинішні кремлівські можновладці вдалися до «приватизації» історії Давньої Русі. Так, 5 березня
2011 р. у Російській Федерації було опубліковано Указ Президента від 3 березня 2011 р. за № 267 «Про святкування
1150-річчя зародження російської державності». У ньому
зазначено, що «з метою подальшої консолідації російського суспільства» Президент РФ постановляє взяти до керівництва урядову пропозицію «про святкування в 2012 році
1150-річчя зародження російської державності». Виконання плану основних заходів щодо святкування було покладено на відповідний організаційний комітет. Інформаційними
агентствами Росії було донесено до громадськості, що «в 862
році до влади в Новгороді прийшов Рюрик, і саме ця дата
традиційно вважається «точкою відліку» для Росії». Головні урочистості планувалися на 21–23 вересня 2012 р. у Великому Новгороді.
Появі цього державного документа передувала нібито
громадська ініціатива. З пропозицією відзначити 1150-річчя «утворення [образования] держави» виступив відомий
кінорежисер Н. Михалков 18 вересня 2009 р., під час ювілейних урочистостей з нагоди 1150-річчя Великого Новгорода. Заодно він зазначив, що «слід прибрати в країні,
оскільки ми живемо в жахливій грязюці» [141]. Ініціатива
була почута нагорі і, як повідомили російські інформаційні
агентства, президент Росії Дмитро Медведєв дійшов висновку про необхідність «відзначити в 2012 році 1150-річчя виникнення [возникновения] російської держави» [142].
Що ж стосується думки сучасних науковців, то до неї
мало хто дослуховувався. Так, губернатор Новгородської
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області Сергій Мітін, виступаючи з доповіддю «Новгородська земля — історична колиска російської державності»,
апелював здебільшого до істориків минувшини (В. Татищева, М. Карамзіна, С. Соловйова, В. Ключевського й М. Погодіна). Губернатор наголосив, що ці історики вважали 862
рік датою зародження російської державності. А до того ж,
було зазначено в доповіді, ще в ХІХ ст. цій даті «указом імператора Миколи І в 1862-му році було надано статусу первісної події російської державності» [228].
Що могли нинішні російські історики протиставити такій аргументації влади? В черговий раз — «народ безмолвствует», а процес тим часом пішов. На початку 2011 р. лідер
ЛДПР Володимир Жириновський виступив з ініціативою
зробити Великий Новгород центром святкування 1150-річчя Росії. В російських ЗМІ з’явилася інформація, що основними центрами святкування в 2012 р. будуть Москва,
Київ і Великий Новгород.
До честі України — наша держава ухилилася від святкування цього акту «приватизації» Русі кремлівською
владою, хоча на рівні різноманітних громадських організацій «русского мира» на території України відбулася низка слухань. Їх учасники не приховували антиукраїнського
спрямування цих урочистостей: «Древня Русь уповні може
стати новим інтеграційним центром, що об’єднує не лише
слов’янські землі й народи, але й сусідів, як це вже не раз
було в період Російської імперії й СРСР».
Тобто про науковий зміст цих ювілейних заходів говорити не доводиться. Тодішній президент Росії Д. Медведєв резонно зауважив, що «наука має право дотримуватися абсолютно різних, діаметрально протилежних поглядів на різні
події». Інша справа, зазначав президент Росії, великодержавний інтерес: «міркування на користь святкування цього
символічного ювілею російської державності переважили,
тому що це має значення не тільки і не стільки наукове,
можливо сьогодні, скільки абсолютно практичне. А смисл
очевидний: консолідація нашої країни, нашого народу з метою подальшого розвитку нашої великої і дуже складної
держави» [171].
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І справді, практичне значення виявилось у тому, що після бучного святкування ювілею у 2012 р., в 2014-му Росія
вдалася до акту агресії проти України. Вторгнення в Україну супроводжувалося небувалим ідеологічним прикриттям, що нібито до влади в Україні прийшли «націоналісти»
і «фашисти». Росія ж, мовляв, стоїть на захисті традиційних цінностей, започаткованих за часів Давньої Русі — православ’я, народності й соборності. В цій системі традиційних цінностей Москви українці — не окремий народ, а лише
складова частина «триединого русского народа», а територія України — лише «задвірки» російської держави. Ось
такі наслідки ідеологічної кампанії із «приватизації» Давньої Русі.
А відтак знову постає згадане нами резонне запитання —
а де ж проходить лінія вододілу між українцями і росіянами? Або дещо ширше — що ж стверджує наука історія стосовно спадщини Давньої Русі?
У грудні 1240 р. Київ було захоплено і розгромлено татаро-монголами, що по суті й стало фіналом існування Київської держави. Відтоді відійшли в минуле традиційні реалії
києво-руських часів: занепадає роль самого міста Києва як
великокняжої резиденції; затим відривається від київського ґрунту й місце осідку загальноруської православної митрополії, осередком якої стає Володимир-на-Клязьмі; з формуванням нової геополітичної реальності — Московського
князівства, а далі й Росії — в XIV–XVI ст. закладаються основи світосприйняття своєрідної російської цивілізації.
Відправним пунктом цього світосприйняття стає факт
монголо-татарської навали. Звісно, кризовий стан Русі
ХІІІ ст. був зумовлений небажанням правлячих кланів,
їхньою нездатністю змінити стару систему успадкування
влади. Але факт залишається фактом: монголо-татарська
навала зафіксувала той розкол, який вже фактично відбувся між Північчю і Півднем Русі. Демократичні елементи політичної структури Київської Русі докорінно відрізнялися
від повинності несення служби авторитарному государеві
у Московії, успадкованої від монгольської державної структури [132].
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Суть системи управління, запровадженої монголами на
Русі, зводилася до такого: локальний володар мав з’явитися
перед ханом, визнати його владу й залишити при дворі своїх
близьких родичів як заручників; руське населення переписували, на нього накладали данину й обов’язок поставляти
у монгольське військо вояків; Орда призначала збирачами
податків самих руських князів, які свавільно збагачувалися за рахунок своїх співвітчизників. Князі стають представниками Орди, і тим самим державний апарат відділяє Російську державу від власних громадян. За оцінкою К. Маркса
(яку близькі до Кремля російські дослідники намагаються
«не бачити впритул»), основною зброєю у боротьбі за владу
був наклеп, а князі «насмілювалися вступати на престол,
лише плазуючи, і могли втримати його тільки стоячи на колінах, розпластавшись і тремтячи під загрозою кривої шаблі хана» [138]. За таких умов владу від Орди могли отримати лише найгірші з князів, позбавлені людської гідності.
Як один з ординських улусів, Московія успадкувала від
монголів величезний ландшафт для подальшої територіальної експансії. Захоплення величезних обсягів життєвого простору відбувалося швидше, ніж зростало населення,
здатне цей простір освоїти. Це провокувало екстенсивне,
а не інтенсивне зростання економіки, супроводжувалося закостенінням застарілої технології (трипільна система в землеробстві, металургія на деревному вугіллі). Виникла необхідність підтримки і захисту нескінченних кордонів,
а отже, й утримування велетенського військового апарату.
В подальшому внаслідок цих процесів між Європою (до якої
належить й Україна) і Росією пролягла лінія вододілу.
Зовсім не випадково згодом з’явився соціальний попит
на царя, який отримав прізвисько Грозний. Іван IV коронувався 1547 р. як «цар і самодержець всія Русі». За взірець
коронації було взято візантійську процедуру. Втім, якщо
візантійські імператори присягали на символ віри до отримання царських регалій, то митрополит московський приймав присягу в Івана IV вже після коронації.
Отже, наслідком монголо-татарського нашестя стало
знищення передумов того культурного стилю, який міг би
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скластися на Русі внаслідок розвитку традицій ХІ–ХІІ ст.
Російська держава поєднала структуру монгольської євразійської держави з візантійським православним християнством, і стала першою євразійською імперією, в яку було
вмонтовано тверду релігійну основу.
Ідеологічне оформлення експансіоністського курсу забезпечувала православна церква. Після Флорентійського
собору (1438–1439), коли православна церква Константинополя пішла на союз із Римом, шукаючи собі союзника
в боротьбі проти османів, і падіння Константинополя (1453)
російська церква і російська держава почали швидко набувати національних рис, що виявлялися у дедалі більшому
усвідомленні своєї відмінності — навіть вищості — від Візантійської імперії. Від ідеї належності до християнського
світу з центром у Константинополі Росія, усвідомлюючи
себе єдиним щитом перед загрозою османського нашестя,
зробила крок до ідеї єдиної російської церкви.
Відбувалося поступове запозичення імперського мислення. Московські князі й церковні ієрархи дедалі більше переймалися ідеєю своєї зверхності у православному світі. Ідея
трансляції (успадкування) імперії набула форми вчення монаха Філофея «Москва — Третій Рим», а Іван IV 1547 р., як
уже зазначалося, присвоїв собі рівнозначний імперському
титул «царя».
Існувала фундаментальна відмінність між інститутом
російського дворянства та інститутом західного лену. Західноєвропейська система була складною мережею взаємних
зобов’язань, непорушності приватної власності тощо. В Росії цього не було — помістя можна було втратити будь-коли, оскільки московські, а потім і російські дворяни були
лише користувачами землі. Щоб утримувати дворянство на
«короткому повідку» Петро І встановлює в 1722 р. табель
про ранги, який зобов’язував родове дворянство служити
державі до самої смерті й готувати своїх дітей до державної
служби. Для більш жорсткого підпорядкування дворянства
Петро І знаходить собі союзника у промисловцях. Служба на
фабриці розглядалася як публічний обов’язок і прирівнювалася до військової та цивільної адміністративної служби.
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Таким чином, на думку російського дослідника В. Макаренка, Петро І «виражав матеріальні інтереси держави-власника, яка повторно, після Івана Грозного, спробувала зробити
російське суспільство тоталітарним» [132].
Все це були реальні кроки відходу від традицій Давньої
Русі київського періоду, коли країна була суспільством європейським, заснованим на фіксації суб’єкта в суспільстві.
Так чи інакше, в контексті владних відносин різні князівства Русі були «соціальними чотирикутниками» з кутами:
«князь», «боярство», «віче» і «церква». Коли ж Андрій
Юрієвич Боголюбський вирішив діяти за принципом «влада первинна» і спробував підім’яти під себе бояр, церкву
і стати самодержцем, то його відправили на той світ. Русич-простолюдин домонгольських часів часто був не лише
озброєним, й знав, що за ним стоїть віче. Цю позицію й понині обстоює академік РАН Юрій Півоваров: «Надо поглубже заглянуть в Историю — в киевские времена, помня при
этом, однако, что «киевская модель» не просто отличалась
от «московской модели», но во многих отношениях была ее
антиподом, и что не Москва, а Литва [Великое княжество
Литовское, Руськое и Жемайтийское — Авт.] — реальный
«модельный» наследник Киевской Руси» [162].
Подібної думки дотримувався Юрій Афанасьєв — один
з ідеологів горбачовської «перебудови». Був час, зазначав
він у своєму інтерв’ю газеті «Труд» від 31 жовтня 1997 р.,
«когда за русское царство боролись московские князья и галицкие… Если бы тогда победили галицкие князья, то Россия пошла бы совсем другим путем… И эта точка зрения отражена в трудах В. Ключевского, Г. Федотова, Л. Гумилева
да очень многих русских мыслителей. Русь не освободилась
от татаро-монгольского ига, а унаследовала его гены, стала
продолжением Орды». Отже, в розумінні Юрія Афанасьєва,
Орда — це не просто метафора! Йдеться про головну принципову різницю між демократичною традицією Давньої
Русі й подальшим московським ординським самовладдям:
«Прежде всего — определенный тип власти, который принципиально отличается от западноевропейского. Эта власть
проистекает из конфликта, она моносубъектна, признает
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только себя за вершину, а все другие субъекты подавляет
и уничтожает» [224].
Зазначені характеристики — це не сторінка давнього минулого. На глибоке переконання Юрія Афанасьєва, й після
розпаду СРСР суть влади не змінилася — у неї гени Золотої
Орди. Вона залишилася олігархічною, централістською —
і ці характеристики своїм корінням сягають сивої давнини.

1.3. Україна як «пограниччя»:
перипетії вестернізації
Слово «Україна», на думку багатьох фахівців, означає
«погранична земля» і спершу стосувалося справді порубіжної смуги між кочовим степом і осілим лісостепом. Тут
переплелися два способи життя, дві культури, два світосприйняття. Саме на цій землі зародилася й укоренилася
козаччина. Перенесення в подальші часи козацької системи
правління з пограниччя на волость сприяло поширенню й
популяризації назви «Україна» як найменування території,
що опинилася під козацькою юрисдикцією. Це нове ім’я поступово замінило традиційне поняття «Русь», успадковане
від середньовічної Київської держави княжої доби [124].
Це наше національне ім’я — погранична смуга, Україна —
стало кумулятивним перехрестям багатьох культур і релігій.
Як і кожне пограниччя, ця територія таїть у собі можливість
злиття різних міфічних та релігійно-культурних традицій.
Автохтонні хліборобські племена на ній мали своєрідні симбіотичні відносини з іраномовними скіфськими та сарматськими кочівниками. Зокрема в антах дослідники схильні
вбачати змішане слов’яно-іранське населення, оскільки термін «анти» співзвучний з давньоіранськими словами antas
(кінець, край) та antias (ті, що скраю). Виходячи з цього, є
смисл перекладати термін «анти» як «той, що живе в Україні, скраю, пограничний житель». Згодом, внаслідок Великого переселення народів, на зміну іранській окупації степів
прийшла тюркська — від гунської навали в IV ст. аж до зруйнування Києва монголами в першій половині XIII ст. [27].
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Отже, є підстави вважати, що в ареалі Східної Європи діяв
фактор внутрішнього переродження осілого хліборобського
населення під впливом асиміляції інших груп населення.
Наприклад, доволі обґрунтована думка про те, що синтез
слов’янських елементів з іранськими й урало-алтайськими
(переважно тюркськими) міг відігравати істотну роль в етногенезі праукраїнських племен, натомість слов’янських
з угро-фінськими й урало-алтайськими — в етногенезі племен праросійських.
Процеси формування етнічно неукраїнських державних
структур теж слід трактувати об’єктивно, нарівні з етнічно
українськими державними утвореннями, без тіні будь-якого месіанізму. Так, дослідник княжої доби має трактувати
безсторонньо не тільки Русь Київську, а й тюрко-монгольсько-половецьку державу. Історик козацької доби повинен
паралельно і неупереджено тлумачити як державу Війська
Запорозького, так і Кримський ханат. За такого підходу
кримські татари — це не дикі зайди, грабіжники, а на рівні
із запорожцями — наші предки [170].
Існує немало прикладів цього. Зокрема з середини
XVI ст. єдиною українською княжою династією після Рюриковичів були князі Ружинські-Половці. Вони походили
від половецького володаря Тугор-Таркана (помер 1096 р.),
тестя Київського великого князя Святослава Ізяславовича
(1093–1113). Столиця половецької держави Шарукань розташовувалася поблизу нинішнього Харкова.
Звісна річ, руські князі Рюриковичі, як і половецькі,
мали між собою постійні порахунки, союзи та усобиці, але
1223 р. на р. Калці вони боронили свою батьківщину (власне
територію!) від монгольської навали спільно. Велика частина половецьких князів увійшла тоді до руського християнського культурного ареалу. Про це свідчать імена половецьких князів тих часів як-от: Юрій Кончакович, Данило
Кобякович, Ярополк Томзакович, Гліб Турієвич.
Або інший приклад. Тюрколог Агатангел Кримський,
який (як і визначний український економіст Михайло Туган-Барановський) сам частково татарин за походженням,
зазначав: «Не тільки спеціалістові-антропологові, ба й пер38
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шому-ліпшому туристові часом одразу буває видно величезну схожість антропологічного типу багатьох теперішніх
татар-кримчаків та українців. З першого погляду іноді не
можна й розпізнати, чи татарин-кримчак перед вами, чи
українець».
Омелян Пріцак наводить вражаючі статистичні дані про
факт масового потатарення українців у Криму. Вчений посилається на свідчення османсько-турецького мандрівника
Евлія Челебі, який в 1641–1667 рр. побував у Східній Європі, провів певний час у Криму, брав участь у кримських походах в Україну. Посилаючись на перепис населення, який за
волею Чингізхана мали робити кожні 30 років, Евлія стверджує, що тодішній Кримський ханат складався із 24 «судових» повітів і поділяв населення на три групи: повноцінні
мусульмани; православні піддані — робітники мусульман
(есір), окреслювані як «козаки» — українці, та райя — оподатковані піддані різних спільнот (євреї, кримчаки, вірмени, греки). Мусульманського населення було 187 000 душ:
із них 87 000 осіб належало до військового стану. Населення
українського походження налічувалося 920 000. Евлія поділяє їх на три групи: 1) піддані (есір) — 600 000; 2) рабині,
жінки, дівки — 120 000; 3) діти — 200 000.
Таким чином, співвідношення татар і українців у Криму було 187 000: 920 000. Тобто українці становили чотири
п’ятих населення півострова. У 1666–1667 рр. Евлія додає:
«Отже, якби — але хай нас Аллах охоронить від того —
така велика кількість невірних-непокірливих (ак) козаків
(і українців) збунтувалися, то вони б перевернули увесь
Кримський півострів догори ногами. Це дійсно тільки завдяки благословенню, що випливає з чудес Мухамеда, що
вони (козаки) цілком неспосібні до бунту». До речі, чисельність райя — євреїв, караїмів, вірмен та греків — у Криму
становила, за Евлією, 20 000 душ [170].
Вплив євразійського степу на формування соціонормативної культури України не вичерпувався лише чинником
степових кочівників, від яких було запозичено багато тактичних військових засобів і звичаїв. Так само великий вплив
мали східна грецька (візантійська) релігійна і культурна
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традиції. Вони діяли зсередини, формуючи духовність суспільства.
З XIII ст. Русь дедалі тісніше зближається із Заходом.
Галицько-волинський князь Данило добре усвідомлював
небезпеку потатарення південно-східних регіонів для своєї
влади і всього державного ладу. Орієнтуючись на Європу,
він здійснює кілька походів на територію «татарських людей», яка поширилася на прикордонній смузі річок Случі,
Тетерева та Південного Бугу. Маючи від природи м’яку вдачу, Данило, одначе, не спинився перед розоренням міст і масовим побиттям місцевого населення. Втім, з часом Східна
Україна виявилася замкнутою для Данила низкою татарських васальних спільнот. Як наслідок, його влада була вимушено обмежена землями Галицько-Волинського князівства. Спадкоємці Данила теж не вийшли за межі місцевої
галицько-волинської політики, орієнтованої переважно на
Захід [59].
А вплив Заходу ставав дедалі відчутнішим на території
Галичини і за сприятливих обставин міг дати досить позитивні результати. «Слабою стороною української культури
було те, — наголошував М. Грушевський, — що вона опиралася на надто незначну верхню меншість населення. Падіння державного життя у зв’язку з упадком багатого міського і землевласницького боярства підірвало її вповні, і із
неї уціліли тільки ті жалюгідні рештки, які могли бути засвоєними народними масами та темним сільським духовенством, — залишки, які не дають нам ніякого уявлення про
багатий культурний зміст і розвиток старої Русі, і в посторонніх елементів, які дотикалися до неї, створювали зовсім
невірні поняття про останню» [60].
Отже, питання нашої європейськості доволі делікатне
і потребує такого ж делікатного трактування. Це скоріше не
доконаний факт, а вагома частка нашого культурного генофонду, закладеного ще за часів Київської Русі, до реалізації якого ми прагнули впродовж тисячолітньої історії. Щоправда, через історичні обставини ми не змогли реалізувати
його повною мірою, проте й не відмовилися від цих намірів.
Така наша історія — іншої не дано.
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Успіхи європеїзації своїх земель, досягнуті владою Романовичів у XIII ст., були тимчасовими. А тиск Орди на
Галицько-Волинське князівство тим часом посилився, що
призвело до краху регіональної програми об’єднання українських земель. Врешті-решт південноруські правлячі кола
вирішили зробити ставку на Польщу і Литву [239].
Початок литовської зверхності було покладено 1340 р.,
коли син литовського князя Гедиміна Любарт став княжити на Волині і в Галичині. Впродовж двох-трьох наступних десятиліть українські землі майже без опору було інкорпоровано в державу під промовистою назвою — Велике
князівство Литовське, Руське та Жемайтійське (ВКЛ). Ця
інкорпорація відбулася у формі кондомініуму (спільного володіння), що передбачала збереження данницької залежності окупованих Литвою територій від Орди [185].
Новостворене Велике князівство Литовське було формою самоорганізації населення, пізніше відомого як литовці, білоруси й українці. А поки що відбувався потужний процес «обрусіння» литовської правлячої династії.
Політичне й культурне життя розвивалося на історичних
традиціях Київської Русі. Староруська (старобілоруська
та староукраїнська) мова стала державною, а місцеве судочинство спиралося на правові традиції руського княжого судочинства. ВКЛ перебрало також військовий досвід
Київської Русі — організацію війська та будівництва фортець. Православна церква мала змогу вільно функціонувати і впливати на культурно-освітній розвиток країни.
В містах розвивалися ремесла й торгівля. Династичні споріднення руських і литовських княжих родів посилювали
асиміляційний процес.
Станові перепони між верствами були доволі умовними.
Право на володіння землею надавала військова служба, яка
не пов’язувала його жорстко ні із знатністю походження,
ні із спеціальними привілеями, які передбачали б особливі
права. Тягла (селянська) служба окремих груп поєднувалася з військовою (боярською). Лише наприкінці XV ст. доступ
до боярської служби обмежувався окремим колом шляхти.
Відтоді утверджується нове поняття «бояре-шляхта».
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Ситуацію соціального та ідеологічного розколу в українському суспільстві спричинила раптова хвиля «вестернізації», пов’язана з переходом українських земель під безпосередню юрисдикцію Польської Корони. Дві цивілізації, дві
системи цінностей — католицька і православна — були поєднані в одному державному утворенні, що за тих умов автоматично призводило до протистояння [250].
Захопивши Галичину (1340), Польща вдалася до політичного маневрування. Кревська унія (1385) оформила династичний зв’язок між Польщею і Великим князівством
Литовським, куди входила більшість українських земель.
Люблінський сейм, який тривав з 10 січня по 12 серпня
1569 р., став поворотним пунктом в історії України. Інкорпорація українських земель Польщею не викликала
будь-якого протесту української еліти, оскільки їй було
гарантовано збереження всіх її маєтностей і майнових привілеїв. Її було прирівняно до коронної шляхти і до того ж
звільнено від податків на користь ВКЛ. Тобто відбулося
«роздержавлення» шляхти з приватизацією нею державних
земель ВКЛ. Відтепер шляхта втрачала свою військову сутність і перетворювалася на верству сільськогосподарських
підприємців. У гонитві за нагромадженням експортної продукції (зерна) шляхта вдається до організації плантаційного фільваркового господарства й посилення панщини.
А далі відбулися процеси, які аж надто нагадують добу
незалежної України початку ХХІ ст., коли запанувала психологія «все стане Донбасом». А тоді, після Люблінського
сейму, князівська хвиля вихлюпнула з перенаселеної Волині на Київщину й Брацлавщину («все стане Польщею»).
Створювалися велетенські латифундії, здебільшого шляхом тотального скуповування за безцінь земель у збіднілої
шляхти. Обіймаючи старостинські уряди, які надавали пожиттєво за плату у вигляді позик королю або й просто хабарі (сучасні «відкати»), князівський прошарок тим самим
забезпечував собі механізм широкомасштабного скуповування земель у контрольованому регіоні.
У першій чверті XVII ст. остаточно формуються велетенські земельні латифундії князів, лише номінально підлег42
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лих контролю державної адміністрації та урядової влади.
На території маєтностей роду Вишневецьких на Лубенщині
(яким за площами не було рівних в усій Європі) діяли одна
влада і одне право — князівські. Тоді 10 княжих родин володіли 55% всього поземельного фонду України [250]. Чим
не сучасні олігархи?
Українська аристократія, нащадки князів і бояр середньовічної Русі (за окремими винятками), не виступила з власною конструктивною програмою. Принадливість
польського аристократичного способу життя і барокової
культури була така могутня, що після 1569 р. приблизно
два покоління майже всіх аристократичних родин і значна
частина середньої шляхти навернулися до католицизму,
приймаючи в такий спосіб польську національність. Форсоване запровадження парламентських свобод, природне
для вихованої на засадах рівності польської шляхти, мало
в Україні протилежні наслідки. Одна річ сама еластична модель польської демократії середини XVI ст. і зовсім інша —
проекція цієї моделі на провінцію, де відбулася її політична
й ідеологічна деформація, ускладнена відмовою від принципів релігійно-національної толерантності. Тобто традиції
свобод польської демократії органічно не закріплювалися,
обмежуючись поверхневим копіюванням чужої, невластивої місцевим звичаям суспільної моделі. На культурне середовище однієї цивілізації накладалися суспільні відносини
іншої. Форсовані темпи цього сліпого копіювання стануть
прикметою українського політичного мислення, знову і знову доводячи ситуацію в країні до соціального вибуху [250].
Одним словом, внаслідок прискореної «вестернізації»
місце типового для Великого князівства Литовського архаїчно-патронального флеру заступала національна, соціальна й релігійна ворожнеча. Виробилася свавільна модель
поведінки магнатської вседозволеності, про яку говорили
«яко на Україні», що з логічною фатальністю вела державу
до катаклізму.
За таких умов керівництво українською національно-визвольною справою у Речі Посполитій перейняв від
нащадків руської аристократії новий елемент — козацька
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військово-політична організація, Запорозьке військо. Аристократи могли співпрацювати з польською стороною в межах автономії, однак українських козаків такий стан справ
не влаштовував. До того ж Річ Посполита виявилася нездатною забезпечити своїм українським провінціям захист від
Орди. Тут слід зважати на одну вельми важливу обставину.
Кримські татари як народ після виокремлення із Золотої
Орди прагнули жити мирним життям, займаючись скотарством. Був час, коли татари навіть зблизилися із слов’янами
литовсько-руської держави і польського королівства. Так, за
часів хана Хаджи-Девлет Гірея (1441–1466), що прийшов до
влади за підтримки військ Великого князівства Литовського, між татарами і слов’янами встановилися дружні торгові
зносини. Сам хан жертвував на християнські монастирі.
Але таке становище тривало лише до 1478 р.: в цей час самостійність Кримського Юрту було втрачено, ним заволоділи турки. Менглі-Гірей, один із восьми синів Девлет-Гірея,
залишаючись ханом, визнав себе васалом турецького султана. З цього часу політика кримців щодо християн змінилася
у протилежний бік. Причиною цього був не так жорсткий
характер нового хана Менглі-Гірея, як фанатизм, який прищеплювати татарам їхні підкорювачі — турки. А оскільки
Чорне море було закрите османами для решти європейських
країн, то торгові міста Криму віднині спеціалізувалися на
торгівлі невільниками й обмеженим асортиментом тубільних товарів. Не було жодного року, щоб татари не вчиняли
набігів на Україну, поневолюючи від 5 до 60 тисяч осіб [248].
За ситуації, що склалася, поява козацтва в південних
степах була реакцією на постійну загрозу з півдня. На ту загрозу, яку Річ Посполита була нездатна усунути. Що найголовніше — Польща нав’язала Україні суспільний устрій,
ненависний більшості українського народу. До того ж держава не спромоглася зачислити козаків до якогось з існуючих станів: шляхти, міщан чи холопів. А намагання
знищити козацьку військову організацію призвело до напруження, яке 1648 р. вибухнуло козацькою революцією.
Після перших боїв між козаками й польськими військовими загонами широкі верстви населення «покозачилися»,
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військова організація пограниччя поширилася на широкі
простори, звільнені від польського панування, та стала основою нового суспільного й адміністративного ладу. Назріло питання встановлення нового ладу: чи мало козацтво
якусь усвідомлену програму побудови нової держави? Питання це залишається актуальним і нині у ХХІ ст. і на 26
році незалежності України.
Однак зазначене питання настільки делікатне, що доведеться послатися на авторитет Михайла Грушевського: «Я
в повній мірі признаю, що Хмельницький був великий чоловік — але його велич не лежала в площині ні політичного, ні державного будівництва Нової Європи. В нім занадто
багато від Азії, від великих азійських завойовників, фундаторів держав-Орд. З тою важливою відміною, що для нього
матеріалом, гарматним м’ясом служили не чужі, підбиті
племена, а свій власний нарід. Він збудував свою владу, владу пануючої старшинської верстви, ціною страшних жертв
мас. Він зробив пусткою половину України, щоб укріпити
панування своє і своєї династії, чи своєї компанії в другій
половині, але і звідси розігнав половину людей, примусив
тікати за кордони України, поза межі досягнення його влади. В нім просто вражає ця марнотратність українським
людським матеріалом в кампаніях і байдужість про захованнє території. В нім цілком не видно елементарної державної економіки, руки «державного хазяїна Української
землі», як колись говорилося» [59].
Слід зазначити, що М. Грушевський непоодинокий у такій оцінці. Трагізм ситуації полягав у тому, що самому
Б. Хмельницькому і його оточенню на перших порах бракувало чіткого уявлення щодо державницької ідеї, ясного
політичного плану утвердження держави, реалізувати які
можна було б лише спираючись на інтереси різних верств
народу. Йдеться не про те, що в оточенні Б. Хмельницького
не було розумних голів чи блискучих ідей — їх виявилося
недостатньо для того, щоб опанувати стихію революційного піднесення, вийти на новий рівень розуміння проблем,
їх критичного переосмислення. Для цього не було ні часу,
ні сприятливих обставин, ні необхідного інтелектуального
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забезпечення серед широкого загалу. Непогамована стихія
брала гору над консервативним елементом, який міг би бути
забезпечений вихідцями з родин колишньої княжої верхівки. Ці останні були спольщені, а дрібніші маргінальні
групки — перейняті здебільшого ідеєю реваншу за власну
кривду.
Селянство переважно скинуло із себе тягар кріпаччини й
покозачилося. Одначе в деклараціях Хмельницького не знаходимо жодного бажання врахувати цю нову реальність: визначити коло обов’язків і прав козаків, та пов’язати їх з новим ладом України. Але проти повороту кріпацтва ніяких
гарантій не було, а тому маси селянства тікали з «визволеної
України» на Слобожанщину «під московську неволю». А ще
гіршим було те, що в деклараціях і відозвах Б. Хмельницького не можна було знайти розуміння прав міст і міщанства.
Саме міщанство на той час було активом братств і просвітництва. Однак козацька старшина свавільно накинулася на
міщанство, перебираючи до своїх рук усі права і свободи,
здобуті міщанською громадою. Козацька старшина взялася
безмірно визискувати міщанські промисли. Тож немає нічого дивного у тому, що міста після укладення Переяславських угод намагалися потрапити під захист Москви [59].
Тобто держава Б. Хмельницького виявилася нездатною
забезпечити інтереси двох найважливіших трудових станів: селянство тікало за кордон, а міщанство — з-під влади козацької старшини, яка жорстко вимагала «відкатів».
Цьому сприяв полковий устрій Гетьманщини. Полковники
залишаючись над військом, до своїх повноважень додавали
функції старост-державців, а потім й поміщиків. Інші верстви, крім козацької старшини, зосталися не пов’язаними
конструктивно з козацьким устроєм. Вони не відчували над
собою опіки української держави. У ці тріщини державного
ладу й проникав московський централізм.
Отже, в царині державного будівництва доба Б. Хмельницького і його наступників була доволі невиразною. Виявив себе клубок протиріч: між інтересами покозачених народних мас, з одного боку, та поміщицько-старшинськими
тенденціями козацької верхівки — з другого. Під час торгів
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з Москвою представники останньої переймалися своїми егоїстичними інтересами. До цього додалися й успадковані дефекти євразійської соціальної структури — нерозвинутість
українського міста, слабосилість міщанства, малочисельність інтелігентських верств. І — щонайгірше — дошкуляла
культурна відірваність України від загальноєвропейських
процесів.
Одначе, попри всі негаразди, це велике потрясіння,
спричинене Хмельниччиною, виявилося благодійним для
народу. Воно високо піднесло «простих людей» над рівнем
їхньої неволі й гноблення, дало їм можливість відчути себе
повноцінними людьми, побачити привабливу перспективу
вільних людей, що постали над старими класовими й становими перепонами, отримавши визнання в міру своєї енергії,
здібностей і заслуг. Ідеал козаччини, вільного фермерства
став на віки провідною зорею українських мас [195].

1.4. Від «Руїни» до становлення нації
Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького внесла
радикальні зміни в самосвідомість усіх верств українського суспільства. Найширші маси селянства, з яких 60–80%
проголосили себе козаками, отримали можливість реалізувати заповітну мрію, діставши «землю і волю». Ці покозачені селяни прагнули «навіки не мати панів», не платити
ніяких податків. Їхні бажання можна зрозуміти, але вони
слабко пов’язуються із завданнями державного будівництва. Бо вже давно відомо: хто не платить податків своїй державі, змушений буде платити чужій.
А до того ж ідеал суспільного укладу народу дуже відрізнявся від ідеалу козацької старшини. Завершальним кроком революції старшина вважала можливість посісти місце
польської шляхти й стати новим привілейованим класом.
Ці побажання цілком відповідали процесам, що відбувалися в Московській державі — утвердження кріпосного ладу
на основі привілейованого землекористування. Збіг інтересів української старшини і московського панства призвів до
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того, що державно-феодальну власність на землю, встановлену в роки Визвольної війни, поступово заступала форма
землеволодіння, дана «на ранг», тобто на виконання певних
посадових функцій. Так, як і нині, поступово, але неухильно відбувалося зрощення влади і власності, що згодом набувало форми спадкового довічного володіння великими маєтками.
Козацька старшина прагнула домогтися статусу російського дворянства. І знаходила порозуміння з Москвою:
обмежуючи політичні права козацької еліти, російські самодержці водночас розпалювали її соціально-економічні
апетити. Гонитва за маєтками й посадами нерідко ставала
чи не основним сенсом життя цього найбільш освіченого й
економічно сильного прошарку населення України. Остаточно українська старшина одержала права дворянства від
Катерини ІІ 1785 р. Так завершився тривалий процес нобілітації козацької еліти — свого ідеалу вони таки досягли.
І вже мало кого хвилювало те, що паралельно відбувається
поступове і неухильне згасання елементів української державності, що існувала на Гетьманщині з часів Визвольної
війни, обмежуються можливості створення реальних умов
для духовного розвитку народу. Забезпечення культурних
пріоритетів державною підтримкою стало функцією північного сусіда. Але новоспечену українську еліту це вже не цікавило [196].
А далі відбулися й глибокі соціально-економічні зміни.
Протягом років на Лівобережжі істотно зменшилася кількість дворів «вільних» військових сіл (з 24604 у 1666 р.
до 1100 у 1764 р.), розбазарювався державний земельний
фонд, підпорядкований Військовому скарбу. Землі переходили у власність козацької старшини, а статус жителів цих
поселень змінювався від вільних виробників до залежних
селян. А вже з ліквідацією Запорозької Січі (1775) по суті
було перервано процес розвитку зимівників — господарств
фермерського типу, які у майбутньому могли стати основою
нових виробничих відносин в Україні.
Суперництво «лівобережного» та «правобережного»
гетьманів за часів «Руїни» — іноді таких гетьманів налічу48
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валося до трьох-чотирьох — виявилося катастрофічним для
українського народу. За здобуття свободи було заплачено
неймовірно високу ціну: втрати (від воєнних дій, голоду,
епідемій, захоплення в ясир, згону людей і їх насильного
переселення) становили близько 65–70% усіх українців,
тобто від 3 до 3,5 млн осіб із загальної кількості населення
етноукраїнських земель Речі Посполитої. Зазнали руйнувань майже всі міста й тисячі сіл. Як наслідок, необхідність
підкоритися московській політиці для величезної більшості
українського суспільства стала очевидною [60].
Тут далися взнаки й психологічна втома широких мас
населення, їхнє невдоволення «демократизацією» соціальних відносин у виконанні старшинських верхів, що вилилося у хаос і чвари кількох правлячих одночасно гетьманів
і призвело до зневіри у власній старшині, яка жадібно захоплювала землю та виявила свою повну неспроможність в організації державного життя. Все це дало могутній поштовх
масовому прагненню до протилежного полюса суспільного
ідеалу: з’явився потяг до авторитаризму в його крайніх формах. Пануванню авторитарного ідеалу сприяла зневіра людей у здатності взяти на себе весь тягар відповідальності як
за власне життя, так і за благополуччя суспільства. Виник
настрій, який Микола Гоголь у творі «Тарас Бульба» висловив фразою: «Лучше бы и не было того пира».
Поразка національної революції породила прагнення
шукати правду ззовні — через приєднання до твердого режиму російського православного царя. Московсько-петербурзький фактор починає відігравати надзвичайно важливу роль у перебудові й стабілізації українського життя,
підтримуючи майнові інтереси козацької старшини, санкціонуючи законодавчими актами соціально-політичні зміни, надаючи їм державницької визначеності та непорушної
міцності. Оскільки широкі верстви українського населення
не сприйняли «вестернізованого» ідеалу відносин польської
шляхти, успадкованого козацькою старшиною, остання
вдалася до закріплення своїх станових інтересів більш надійним шляхом — встановлення азійської деспотії з допомогою російського самодержавства.
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Хоч як прикро це усвідомлювати, але у відповідь на соціальний хаос, безкінечні військові операції, руйнацію усталеного повсякдення населення сприймало зростання авторитаризму і запровадження кріпосництва як неминучу ціну
за інтеграцію суспільства на основі зміцнення азійського
способу виробництва. Це знаходило свій вияв й у світосприйнятті — єдності влади, власності й віри. Покріпачення було результатом згоди економічно й соціально слабких
елементів суспільства стати під захист і заступництво сильних, оскільки за умов «Руїни» самостійні ведення господарства і боротьба за існування стали надто обтяжливими.
Значній частині людей виявилося простіше відмовитися як
від свободи, так і від особистої власності, щоб жити під захистом сильної людини. Байдуже, що в одному випадку хтось
ставав кріпаком, а в іншому — ставав на державну службу.
Покріпачення самої правлячої еліти було важливою ланкою зміцнення самодержавства. В той час як у Західній Європі соціальний статус васала визначався розмірами його
земельної власності, в Росії статус слуги государевого визначався його становищем на княжій чи царській службі.
Земля розглядалася лише як плата за службу. Економічна
несамостійність ставила особу в залежність від влади. Саме
тому із закріплення служилих сановників логічно випливало й покріпачення селянства — як економічної основи царської служби, бо інакше сам інститут державної власності
ставав безглуздим. Ідеал державності за тих умов не міг не
бути способом покріпачення.
Кріпосні відносини охоплювали дедалі ширші верстви
населення. Всі вільні люди, нездатні до військової чи державної служби, зобов’язані були записуватися у селяни чи
дворові люди, «а без службы бы никто не шатался, понеже
от таких умножается воровство». Вже після смерті Петра І
з’явився указ про вислання гулящих людей до Сибіру, якщо
ніхто не давав згоди на визнання їх кріпаками. Вільна людина в європейському розумінні цього слова була немислимою в Росії аж до кінця XVIII ст. Внаслідок страху перед
хаосом гостра необхідність державності спонукала маси до
згоди на покріпачення, підкорення царю, начальству, згоди
50

Розділ I. Ідентичність спротиву: «час війні і час миру»

на насилля над собою як щось природно неминучого, визначеного капризною — т
 о злою, а то доброю — волею [10].
Хоч і проклинав український народ козацьку старшину — цих «нових ляхів», одначе на рішучу боротьбу проти
них у народних мас вже не було енергії. Вони стомилися від
«Руїни», зневірились у можливості успіху як у змаганнях
з панами, так і з московською політикою, яка нібито спрямовувалася на захист народу, а насправді підтримувала місцевих «малих тиранів». Суспільством заволодів глибокий дух
занепаду. Зіграв свою роль і процес деінтелектуалізації українського духовного життя — російська імперська культура
поглинула все найкраще, створене на українських землях.
Проблема модернізації Росії та її європеїзації завжди
була великим випробуванням. Лише глибокі потрясіння
державного і суспільного устрою в період «смутних часів»
(окупація Москви за часів Лжедмитрія) змогли прокласти
шлях окремим запозиченням в культурному житті Росії.
Емансипація культури від старих форм залежала від інтенсивних економічних, політичних і культурних контактів
з країнами Заходу. І була вона назагал неможливою без тієї
воістину величезної підготовчої роботи, яка здійснювалася
в XV–XVII ст. на білоруських і українських землях. Активізація православних братств у Львові, Києві, Вільно та
інших містах, діяльність Острозької академії наприкінці
XVI ст., реформа православної освіти митрополитом Пет
ром Могилою в Києві — все це підготувало ті нові орієнтації
культурного життя, які стали помітними в Московії із середини XVII ст., після підписання Україною і Росією Переяславських угод [67].
Російська держава в той час залучала іноземців до реформації армії, збройної справи, металургії, торгівлі. З книг,
перекладених із латинської та польської мов, проникали основи науково-технічних знань. З’явилися нові школи, рукописні й друковані книги, поволі на зміну Псалтирю приходили букварі. Суха мова приказних установ наповнюється
лексикою України і Білорусі. Симеон Полоцький, білорус
за походженням, стає видатним громадським і церковним
діячем Росії, наставником царських дітей, співавтором
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проекту Слов’яно-греко-латинської академії (1687–1775).
У самій академії понад три чверті вчителів, префектів та
ректорів були вихідцями з України, вихованцями Києво-Могилянської академії, вчителями її, переведеними
в Росію урядовим наказом. Реформа Петра І, в культурному
розумінні, була не що інше, як запровадження адміністративним чином у Великоросії того, що вже було в Україні.
З цього приводу відомий учений-мовознавець М. Тру
бецькой у статті «До української проблеми», виданій
в 1927 р. на еміграції, зазначав, що протягом XV, XVI і першої половини XVII ст. культура Русі-України й культура
Русі Московської розвивалися настільки різними шляхами,
що до середини XVIII ст. відмінність між цими двома культурами була надзвичайно глибокою. Однак спільність візантійського православ’я домінувала, а тому обидві культури
трактувалися як дві редакції однієї і тієї ж загальноруської
культури [214].
Постало питання про злиття цих двох редакцій в одну.
Цар Петро І виходив з того, що українська версія більше годилася з позиції державних інтересів, оскільки вже містила
в собі деякі елементи європейської культури і виявляла тенденцію до подальшої еволюції в цьому напрямі. Щоправда,
цар проігнорував психологічні особливості великоросів. Як
писав російський дослідник П. Знаменський, шкільні адміністратори й учителі з України «були для учнів справжніми
чужинцями, що приїхали з якоїсь чужої землі, якою тоді
була Малоросія, із своїми звичаями, поняттями і самою наукою, із своєю малозрозумілою, страшною для великоруського вуха мовою, притому ж не тільки не хотіли приладнатися до юнацтва і країни яка їх покликала, але явно навіть
зневажали великоросів як дикунів, над усім сміялися і ганили все, що було неподібне на їх малоросійське, а все своє
виставляли і нав’язували як єдино гарне» [91].
На принципове розмежування двох культур вказував
і М. Трубецькой: державний максималізм був для великоросів національною місією, українці ж вносили у великоросійське життя пристрасть до діалектичних суперечок, що й
викликало в Росії церковний розкол. Це різке розмежуван52
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ня між українською і російською версіями культури, писав М. Трубецькой, «породжувало деяке відштовхування:
московітам українці здавалися анархістами, українцям же
московіти — п
 онуро жорстокими» [215].
Зрозуміло, що з утвердженням імперії, її воєнної і державної могутності цим суперечкам було покладено край,
а творчу діяльність українців повністю підпорядковано
імперським завданням. Як писав російський філософ-ідеаліст Микола Лоський, висланий 1922 р. більшовиками
за кордон, українськими діячами в галузі російської культури можна назвати Василя Капніста (сатирична комедія
«Ябеда»), перекладача «Іліади» Миколу Гнєдича, автора
історичних романів Данила Мордовцева та широковідомого Володимира Короленка. В галузі філософії це професори Т. Осиповський, С. Гогоцький та П. Юркевич. В галузі
інших наук — історик М. Костомаров, лінгвіст О. Потебня,
математик В. Імшенецький, біолог О. Ковалевський, мінералог академік В. Вернадський та його син історик Г. Вернадський, геолог М. Андрусов. А ще родини Данилевських,
Петрушевських, Прокоповичів. У галузі живопису всім відомі імена Антона Лосенка, Дмитра Левицького, Володимира Боровиковського, Іллі Рєпіна, Михайла Врубеля.
А скількох діячів М. Лоський не згадав? Куди подіти
з царини музики Михайла Глінку, Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Артема Веделя? А просвітителів Мелетія Смотрицького та Степана Яворського? Перелік
може бути занадто довгим… Так уже склалася доля України — вона слугувала інтелектуальним «донором» бурхливого зростання російської культури, знекровлюючи власний
організм.
Разом з тим постає запитання: наскільки коректним
може бути висновок М. Трубецького, що нібито в XVIII ст.
відбулася «українізація» російської культури? Тут, на нашу
думку, слід акцентувати увагу на тому факті, що для повної
перемоги на культурному фронті необхідно було досягнути переваг в усіх сегментах культури. А ось цього моменту
якраз і не вистачало Україні XVII ст. Українська культура
періоду бароко — архітектура, живопис, церковний спів
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і проповіді — була по суті церковною. Доти, допоки аналогічний стан справ був і в Росії, українська культура наступала: вона завоювала церкву, словесно-богословське навчання
й науку, мистецтво й культуру в цілому. Відома церковна
реформа патріарха Никона була практично втілена в життя
силами українців. Однак цього всього було недостатньо: Європа вже жила не тільки церковною культурою. Та й у Росії
Петро I все ще використовував Стефана Яворського як Президента Духовної Колегії (Святейшего Правительствующего Синода) після останнього російського патріарха Адріана,
і Феофана Прокоповича як першого віце-президента. Однак
Петро I уже дивився на Захід, щоб запозичити звідти необхідні йому елементи нової технічної культури.
Прорубавши не без допомоги української інтелігенції
вікно в Європу, Петро I згодом (після Полтави) жорстко
відгородив Україну від Заходу. При цьому він залишив Києво-Могилянську академію такою, якою вона тоді була —
смиренною і лояльною до влади. І це в подальшому відіграло
вирішальну роль: хто не йде вперед, той відстає. В нашому
випадку відставання було безнадійним: в той час, як російська культура доповнювала свою церковну іпостась новою,
технічно-світською, українська культура залишалася на
старих позиціях. У підсумку вона ставала старомодною, що
викликало лише сміх. Посміховиська убивають культуру —
це ми знаємо на прикладі зведення української культури до
«шароварщини».
Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. становище змінилося принципово: Україна, втративши державність і самостійність, поступово позбулася і свого пріоритету в культурній сфері. Українські культурні діячі разом з мовою поволі
втрачали й національну самосвідомість. Російська імперська культура, інтегрувавши інтелектуальний потенціал
провінцій, стала символом духовного прогресу, натомість
Україна, позбавлена культурної верхівки, — синонімом
мужицької нації, культурної відсталості й провінціалізму.
«Серед вищих російських кіл, — писав літературознавець
академік С. Єфремов, — де ще в першій половині XVIII ст.
перед вели більш культурні українці, настала рішуча реак54
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ція: росіяни мстилися тепер за колишнє своє пониження,
і кінець віку бачить вже інший розподіл культурних сил.
Українство — це вже провінціалізм, мужицтво, некультурність і грубість; «модное в то время осмеивание малороссов»
стало замість колишньої моди на українців у столиці й при
царському дворі» [85].
Беззаперечний факт, що значна частина українського
панства була деморалізована, цуралася свого народу, служила імперії лише заради чинів і жалування. Однак націо
нальна самосвідомість не була цілком викорінена. За статистичними даними, 1805 р. у Петербурзі налічувалося ще
132 687 представників української шляхти. Проте самосвідомість ця дедалі дужче набувала суто етнографічних рис.
Щоправда, виношувалися й ідеї слов’янської федерації.
Так, М. Костомаров у листі до О. Герцена писав: «У майбутньому слов’янському союзі, в нього ж віруємо і його ж
сподіваємося, наша Південна Русь має скласти окреме, громадське ціле на всьому просторі, де народ говорить південноруською мовою, із збереженням єдності, що ґрунтується
не на згубній, мертв’ячій централізації, а на ясному усвідомленні рівноправності й своєї власної користі» [163]. Не
будемо занадто прискіпливими до М. Костомарова: на той
час федералізм був, безперечно, революційною течією суспільно-політичної думки.
Але сталося те, що сталося. Українське дворянство було
зрусифіковане. І хоч багато представників цієї верстви таки
проймалися духом патріотизму, їм була притаманна радше
подвійна національна ідентичність. Бо як інакше пояснити
те, що в умовах офіційної русифікації під час перепису населення 1897 р. трохи більше 56 тис. спадкоємних дворян
(з їхніми сім’ями) визнали українську мову рідною? Йдеться про дворян у широкому розумінні цього слова — не тільки землевласників, а й тих, хто мав різні міські професії.
Одначе, це був такий собі «хатній патріотизм», який не виявляв себе, як у Польщі, в політичній боротьбі.
Після підпорядкування 1686 р. української церкви Москві відбулася також русифікація українських священиків.
Щоправда, за переписом 1897 р., половина з них (близько
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50 тис.) визнали українську мову рідною. Вони жили в тісному контакті із селянами, працювали вчителями в церковно-приходських школах, проте жодного клерикального
політичного руху на захист ідеї самостійності України не
створили.
Знищення наприкінці XVIII ст. української державності, що існувала у формі Гетьманщини, супроводжувалося
масовою русифікацією корінного населення України, витісненням української мови з державних установ і системи
освіти. У такий спосіб 25 тис. родин української козацької
старшини розплатилися з імперією, отримавши статус російського дворянства. А на додачу отримали підтвердження
своїх прав на володіння маєтками та кріпацькими душами.
Ці зрусифіковані дворяни виявилися доволі спритними, посідаючи найвищі посади в Російській імперії. Згадаймо хоча б представників знатних українських родин
Розумовських, Безбородьків, Завадовських, Гудовичів та
Трощинських, які вірою і правдою служили Російській
імперії на посадах міністрів та закордонних послів. Ґандж
лише в тому, що імперська служба має свою логіку й потребує демонстративного дистанціювання від власного народу,
а це — головна ознака лояльності щодо «вищих державних
інтересів». І тут вже багато що залежало від внутрішньої
культури кожної особи. Так, великий український землевласник із царського оточення, а до того ж голова Державної
ради Російської імперії у 30-х роках ХІХ ст. князь Віктор
Кочубей хизувався: «Хотя я по рождению и хохол, но я более русский, чем кто другой, и по моим принципам, и по своему состоянию, и по моим привычкам» [188].
Що вже той Петербург, коли навіть на українських етнічних землях мовний бар’єр відокремлював верхні соціальні прошарки від нижніх. Русифікувалися насамперед міста
губернські й повітові. Численні адміністративно-управлінські установи заповнювали чиновники, що приїздили з уже
обдертих царськими властями російських губерній. Тут
вони почувалися як повновладні господарі у завойованій
країні. А чиновники-українці, як і заможні міщани, крамарі й духівництво, також здебільшого свідомо зрікалися
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рідної мови, а отже, й багатих споконвічних надбань української духовної культури.
Однак було б некоректно пояснювати «зрадництво власного народу» нібито особливостями української національної вдачі. Все значно складніше. Для багатонаціональної
держави, як стверджують соціологи, характерне надмірне
посилення процесу політичного відчуження громадян, що
неминуче зумовлює бюрократизацію суспільства. Приклад
Росії й Австро-Угорщини ХІХ ст. засвідчує, що імперії
можуть досягти політичної стабільності, лише зробивши
ставку на особливий клас бюрократії. Так, за визначенням
Ф. Енгельса, соціальний тип російського чиновника тотожний унтер-офіцеру російської армії: «Вони утворюють відособлену групу, одірвану від народу. Вони належать державі
і не можуть без неї існувати; полишені на самих себе, вони
ні на що не здатні. Жити й далі під опікою уряду — це все,
чого вони хочуть… Це коло людей, які відіграють підлеглу
роль; вони хитрі, обмежені й егоїстичні, і поверхова освіта
цих людей робить їх ще огиднішими. Марнославні, жадібні
до наживи, продавшись душею і тілом державі, вони самі
в той же час щодня і щогодини намагаються продати її вроздріб, коли це може дати їм яку-небудь вигоду» [78].
Тим більша заслуга інших людей, які сприяли в цей нелегкий час формуванню української національної самосвідомості, поширенню історичних знань про минуле України.
Насамперед йдеться про «Історію Русів» — найвизначніший твір української національно-політичної думки кінця
XVIII — початку XIX ст., де обстоюється ідея природного
права кожного народу на самостійний державно-політичний розвиток. Цей твір скоріше не історичне дослідження,
а політичний трактат, втілений у форму історії України,
де автор з огляду на цензуру часто приписує власні думки
різним історичним діячам. Автор (чи автори) цього твору
залишилися невідомими. Втім, висловлюються здогадки,
що книга була написана учасниками гуртка патріотично налаштованих новгород-сіверців. Перша згадка про рукопис,
який розповсюджували в численних копіях, сягає 1825 р.
Опублікований він був 1846 р. О. Бодянським у Москві.
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Ідеї, закладені в «Історії Русів», було прийнято й
розвинуто авторами наступних книг. Двома виданнями
(1822 і 1830) вийшла у світ чотиритомна «История Малой России» Д. Бантиш-Каменського, де він обстоював
право на автономне козацьке самоврядування. Кожен том
видання супроводжувався документальними джерелами
з історії України. Ще більше документів було вміщено
у п’ятитомній «Истории Малороссии» М. Маркевича, що
побачила світ у 1842–1843 рр. М. Маркевич ще виразніше
і наполегливіше доводив правомірність державної незалежності України. Саме за це його критикував В. Бєлінський: у рецензії, опублікованій в журналі «Отечественные записки», він засудив автора за прагнення викладати
історію України як самостійний, незалежний від історії
Росії курс.
Скасування кріпацтва в Західній Україні після революції 1848–1849 рр., а на Східній Україні внаслідок реформи
1861 р. спричинило піднесення процесу формування національної самосвідомості на принципово новий рівень. У земському самоврядуванні, запровадженому реформою 1864 р.,
брало участь усе населення, яке мало земельну власність.
З оподаткування землеволодінь надходили кошти для удосконалення економічного й культурного життя, поширення шкільної освіти. Після 1870 р. новостворені міські думи
також опікувалися цими питаннями. В Україні постали
виробничо-комерційні династії (Терещенки, Бродські), які
подали яскравий приклад меценатства.
Суспільно-політичне і культурне життя України другої
половини ХІХ ст. свідчило про зростання національної самосвідомості. Б. Грінченко вів напружену роботу з укладення багатотомного словника української мови. Розвиткові
української літературної мови та засвоєнню її словникового фонду найбільше сприяла художня література — твори
Панаса Мирного, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Лесі Українки, Павла Грабовського, Івана
Франка, Ольги Кобилянської та Юрія Федьковича. Особливо вагомим внеском у загальнокультурний розвиток української нації та могутнім засобом боротьби проти русифікації
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став український переклад Біблії, здійснений Пантелеймоном Кулішем та Іваном Пулюєм.
Звичайно, ця діяльність не могла не насторожити царську владу. До того ж на початку 1860-х років вибухнуло
польське повстання. І вже 12 червня 1862 р. було видано
«повідомлення його величності» царя про закриття українських недільних шкіл, а український переклад Євангелія визнано «шкідливим для держави». 18 липня 1863 р.
міністр внутрішніх справ П. Валуєв розіслав в усі губернії
України циркуляр, яким українською мовою дозволялося
друкувати лише твори «красного письменства». Рішуча боротьба проти українства видалася російській бюрократії настільки невідкладною справою, що вона зважилася потурбувати царя під час відпочинку та лікування в німецькому
курортному містечку Емс, де він 18 травня 1876 р. підписав
указ про повну заборону української мови [188].
Однак вихід з глухого кута було скоро знайдено: українські письменники, поставлені практично поза законом,
вийшли зовсім з-під його юрисдикції. Свою діяльність вони
проводили в Галичині, де конституція давала змогу друкувати українською мовою.

1.5. «На майдані коло церкви революція іде»
Українська ідея актуалізувалася лише під час революції
1905 р. і проголошення перших, хоча й куцих, конституційних свобод. Однак цього було замало. Бо жодна конституція не в змозі правовим актом змінити соціальну структуру, а також культурну традицію народу — на це потрібні
тривалий час і відповідні соціально-економічні передумови.
Лютнева революція 1917 р. застала Україну як націю
з усіма типовими ознаками «малого народу» — без певної
соціально-економічної структури, політичної тканини,
війська й чіткого розуміння можливостей своїх завдань.
Згідно з детальним переписом населення 1897 р., у великих
губернських містах, де вершилася доля революції, українці
становили лише одну п’яту населення, займаючи до того ж
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невпливові позиції у промисловості та банківській справі.
За три роки революції частка українців у великих містах
зменшилася: в губернських містах українці становили 14%;
в інших — 40,5%; в селах — 83,9%. За всіма прикметами
селяни були основою українського етносу, але вони не мали
розвиненої національної самосвідомості й на перших порах
залишалися політично аморфними.
За 50 років до революції національний склад Києва змінювався не на користь українців. За переписом їх відсоток
у населенні Києва становив: 1874 р. — 30,3; 1897 р. — 22,1;
1917 р. — 16,4. Тобто питома вага українців за якихось 50
років зменшилася вдвоє. Відсоток росіян становив відповідно: 47,0; 54,4; 50,0; євреїв — 1,0; 13,0; 18,6; поляків — 8,2;
8,0; 9,1; інших — 3,5; 2,5; 5,9. У Львові питома вага українців становила не більше 18%. Отже, революція 1917 р., що
розпочалася як буржуазна, міська, антифеодальна, не викликала і не могла викликати відповідного резонансу серед
українського населення. Селяни хотіли землі, і в Україні
перспективи перемоги мали лише ті політичні партії, котрі
тісно пов’язували справу національного визволення з докорінними соціальними реформами на селі — перерозподілом
землі [240].
Жовтневий більшовицький переворот у Петрограді спочатку надав динамізму розвитку революції. Українська Народна Республіка навіть вдалася до спроб перехопити ініціативу в радянської влади. Однак непослідовність, відверті
зволікання із розв’язанням соціальних завдань суперечили
настроям й інтересам мас. Тому у вирішальні моменти розвитку революцій ці недоліки й призвели до конфлікту між
українськими «верхами» і «низами». Українські національно-визвольні сили виявилися не на висоті своїх державотворчих прагнень.
Організатором революційного зриву виступила українська інтелігенція (власне — напівінтелігенція), а рушійними силами — насамперед селянство і частина робітників.
І одні й другі не мали ані засобів для забезпечення успіху
в боротьбі, ані тривалого політичного досвіду. Неорганізовані селянство, робітництво й інтелігенція — це і є неорга60
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нізована нація в цілому. Нездатна очолити націю соціально
як організатор виробництва та розподілу, українська інтелігенція змушена була вдаватися до кампаній, спрямованих
проти засилля російської культури, гоніння української
мови та літератури. Але ці кампанії не викликали глибокого резонансу серед селянства і вже зовсім нічого не важили
для російського чи російськомовного робітника в українському місті.
Втім, іноді траплялися слушні нагоди укріпити українську державність. Але такі моменти ганебно втрачалися
внаслідок недолугості, нерішучості, недалекоглядності політичних лідерів. Найбільше давався взнаки брак організованих сил для утримання влади. Чітко розробленої програми революційних перетворень не мала навіть свідома
інтелігенція. Не було достатньо ні опорних пунктів у губернських містах, ні керівників центрів. Не було й вишколених провідників, спроможних розв’язувати актуальні
завдання.
Наприклад, Михайло Грушевський був добре знаним фахівцем у галузі історії, але до революції не очолював навіть
малої політичної організації, отже, не мав досвіду керівництва. Володимир Винниченко був активним членом партії
соціал-демократів, але за покликанням — це насамперед
письменник і белетрист, людина високого інтелекту, проте
малої організаторської практики. Симон Петлюра — журналіст і чиновник за фахом — став лідером за певних обставин, не маючи такої популярності, як двоє діячів згаданих
вище. Євген Петрушевич (Галичина) хоч і був політиком за
фахом, та особистих якостей харизматичного лідера не мав.
Отже, факт залишається фактом: усі згадані провідні діячі української революції не мали чіткої програми дій, ба
навіть якихось доктринальних настанов. Найбільш світоглядно зрілими виявилися хіба що В. Винниченко і С. Петлюра, які спочатку з меншовицьких позицій обстоювали
буржуазний характер революції. Однак з весни 1919 р. вони
еволюціонували у протилежному напрямі: В. Винниченко
тяжів до комуністів, а С. Петлюра став на позиції дрібної
буржуазії. М. Грушевський поступово еволюціонував уліво:
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прийняв революцію і відмовився від боротьби з більшовизмом. Є. Петрушевич постійно маневрував, політично орієнтуючись почергово: на німців, на Антанту, на Денікіна, на
більшовиків (як не на ідейно-політичну течію, а на уряд).
Найбільш послідовно національно-визвольної ідеї тримався
С. Петлюра, але його здібностей не вистачало, щоб досягти
рівня харизматичного лідера — провідника революції.
Периферія дала чимало низових провідників — феноменальних людей. Нестор Махно, наприклад, був надзвичайно здібним керівником, але людиною з низьким інтелектом,
браком будь-якого конструктивного суспільного ідеалу. Талановитими низовими керівниками стали отаман Зелений й
інші постаті, але певні військові здібності не забезпечили їм
ролі видатних діячів унаслідок суспільно-політичної недалекоглядності.
За драматичних обставин величезна відповідальність
лягає на харизматичного лідера, його авторитет і волю до
прийняття рішень самостійно. Такого авторитету серед національно-визвольних сил України не знайшлося: керували
завжди колективно, «демократично», тобто «всі разом» —
і завжди на шкоду. С. Петлюра дійшов ідеї вождізму, але
не мав на те особистісних даних. Є. Петрушевич був проголошений диктатором, але не став ним з тих самих причин.
Загальна ж причина полягала в тому, що авторитети могли
сформуватися лише за умови активного громадянського й
політичного життя, якого в Україні до революції практично
не було.
Різноманітні прояви «славної» отаманщини в Україні,
розтягування державних коштів на начебто потреби створених із цією метою «загонів» доводили, що українська
дрібна буржуазія та інтелігенція, які очолили революцію,
збанкрутували як організаторська сила. Пошлемося на одного з лідерів УНР Микиту Шаповала: «Ось скрізь Україна
ходить неорганізованою купою, боїться політики і разом говорить про визволення, але не знає, що визволення — це організація. Не більше. Організуйте свою культуру, своє господарство — тоді організовуйте й свою політику — будете
свобідні. Коли ж ви будете лише скиглити й перемелювати
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сліпі слова та дурноверхо гукати, каятись та сидіти по кутках, — в
 аша доля буде одна: неволя» [240].
Трагізм української революції полягав у її неорганізованості, незрілості. З політично не виробленої маси виходять
темні провідники. В 1917–1920 рр. український народ не
зумів самоорганізуватися у власну державу, яка б відповідала інтересам широких народних мас. Не маючи широкої
суспільної підтримки, діячі української революції поволі еволюціонували до пошуків іноземних покровителів,
зверталися за допомогою до австрійців, німців, французів
і, зрештою, до поляків.
Звичайно, якщо б українські вимоги незалежності були
оперті на таку ж національну консолідацію, як у Польщі
чи у Фінляндії, то й результати могли б бути іншими. Проте в конкретному випадку вирішальну роль відіграли факт
економічної залежності України від російського ринку та
значення економічного потенціалу України для російської
держави. Не тільки Донбас, як про це говорив В. Ленін, а й
вся Україна на довгі роки стала «кочегаркою соціалізму».
Історія російської революції 1917 р. і практика будівництва «казарменого комунізму» підтвердили, що ідея бюрократичної регламентації суспільного життя, зокрема національних відносин, полонила більшовизм. Слід визнати,
що В. Ленін передбачав загрозу з боку Росії регламентувати
життя залежних народів, «спробувати сісти на чужій спині». Боротьба України, Польщі та Фінляндії за свою незалежність змусили В. Леніна прийняти (переважно з тактичних міркувань) ідею союзу рівноправних народів. Політика
коренізації (в тому числі й українізації) давала певні гарантії національній самобутності в процесі організації національного життя колишніх «окраїн» імперії. Так, показово,
що ще наприкінці 1924 р. було ухвалено п’ятирічний план
національного будівництва Червоної Армії, де основною мовою командування й управління визнано рідну мову національних частин.
Однак із встановленням адміністративно-командної
системи і режиму особистої влади Й. Сталіна національна політика нагло спрямовувалася в русло горезвісної
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автономізації. Політику Й. Сталіна в національному питанні В. Ленін не раз характеризував як таку, що її можуть
здійснювати тільки великоруські держиморди і «соціал-націонали», а також «обрусілі інородці», котрі «завжди пересолюють щодо істинно російського настрою».
Так чи інакше, але суть справи не варто зводити до персоналій, хоч і від них багато що залежить в історії. Проблема значно глибша. Вона полягає у гіпертрофованому звеличенні ролі держави в російській політичній традиції. Як
писав відомий російський історіософ М. Гефтер, за ступенем
близькості до традиційного мислення для російської людини найближчою виявляється держава, яка здатна фізично
«покласти край усьому на Землі, але поки що б’ється над
тим, як влаштувати свої домашні справи». Оце намагання
установити новий порядок у світі і нездатність налагодити
життя у власній державі — стали чи не визначальною рисою
великодержавного мислення російської людини [50].
Російському менталітетові вдалося підпорядкувати собі
й цілком західну марксистську ідеологію, яка дала позитивні результати в побудові європейського соціалізму в Австрії,
Швеції чи Норвегії. Але того не сталося в Росії. Пошлемося на оцінку видатного англійського історіософа Арнольда
Тойнбі: «В секуляризованому варіанті, повторивши метод
старовірів, російський комуністичний режим оголосив себе
єдиною істинно марксистською ортодоксією, припускаючи, що теорія і практика марксизму можуть бути виражені
в поняттях лише російського досвіду». Отож західний (латинський) марксизм зливався в російському вченні з візантійською традицією у тиглі великодержавництва, давши
унікальний сплав більшовизму і потягнувши за собою довгий кривавий слід у ХХ ст. [208].
Імперські принципи владно вторгалися у внутрішнє
життя країни. Вже в 1930-ті роки було практично знищено національні культурні автономії. Масово закривалися
національні заклади культури і освіти. Найменшим спробам утвердження національних культур давали однозначні
оцінки — антирадянський націоналізм, тобто цій діяльності
інкримінували антиконституційний характер, що тягло за
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собою неминуче покарання. Репресії проти окремих народів
набирали форми геноциду, виселення їх у віддалені райони
країни призводило до масових людських жертв. При цьому
в СРСР створювалась атмосфера, в якій бути неросіянином
ставало соромно, неросійське походження сприймалось як
вроджена вада, як провина.
Кожен народ, який бере участь у тому чи іншому політичному процесі, несе політичну відповідальність за його
результати. Подолати минуле, переосмисливши його, мають і самі українці, які теж були втягнуті в процес утворення Російської імперії. Ідеться не лише про колишню козацьку старшину, й про сучасників радянського періоду, які
змирилися з фактом наявності в Радянському Союзі ієрархізації народів, де українцям було відведено роль «молодшого брата». Дослідники звертають увагу на те, що українці
у своєму історичному поступі доволі легко асимілювалися
в домінуючу культуру, а тому часто могли використовуватися для того, щоб допомогти росіянам управляти колоніа
лами — мусульманськими народами. Акцентують увагу й
на тому, що в радянській армії нижчий командний склад,
особливо на рівні сержантсько-старшинського, поповнювався в основному українцями. У такий спосіб росіяни не
без успіху підтримували в українській самосвідомості ілюзію партнерства, «поділу влади», месіанські настрої «допомоги відсталим», а одвічний синдром «молодшого брата»,
комплекс меншовартості заважав українцям реально оцінювати ситуацію. Отож залишається сподіватися, що анексія Криму і гібридна війна на Донбасі остаточно позбавлять
українців цієї ганебної ролі «молодшого брата».
Хотілося б також, щоб нинішні великі потрясіння спонукали й демократичну громадськість Росії врешті-решт визначитись у своєму ставленні до інших народів, у тому числі
й до українців. Звісно, кожен народ — господар у власному
домі й на своїй землі, але народи світу мають домовитися
про новий модус співжиття, новий інтеграційний механізм
в домінуючому тренді глобалізації. На вирішення цього надважливого завдання мають бути націлені економічні, соціальні й культурні надбання.
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Наприкінці 1980-х років реалії життя засвідчили, що
радянським правлячим колам забракло вміння подолати
інерцію імперського мислення. Коли комунізм перестав
бути релігією мільйонів, завалилася й імперська ідеологія
держави, що не знала вже, куди посилати війська — чи то
в Афганістан, чи то в Тбілісі, чи у Вільнюс, чи в саму Москву
до Білого дому. Слідом за ідеологією розпалася, природно, й
сама імперська держава.
І справа не лише у невмінні вирішити національне питання. У період застою керівництво СРСР виявило безпорадність і в розв’язанні завдань піднесення народного
добробуту. Звідси — хронічний дефіцит, спекуляції, крадіжки та безпрецедентне зростання тіньової економіки —
фактично підпільного капіталістичного виробництва, що
супроводжувалося криміналізацією. Саме на цьому ґрунті
виросли локальні кліки, клани, мафіозні організації та корумповані групи. В їхньому середовищі сформувалися власні ідеологічні настрої та уявлення, які можна визначити як
бюрократично-корпоративне місництво, що виступало під
гаслами захисту національних інтересів. За цих умов ідеологія націоналізму, яка мала б об’єднати навколо себе всі
верстви населення для вирішення загальнонаціональних
завдань, слугувала для декого формою прикриття хижацьких форм збагачення, перетворилася на «останній прихисток негідників».
Уже в перші роки незалежності України стало зрозуміло, що за умови усвідомлення справжніх національних інтересів прагнення до свободи й самостійного державницького життя — явище гуманне, вселюдське. Та вирішити
завдання національного відродження неможливо без розуміння того, що національне питання — це насамперед необхідність ліквідації тих потворних соціальних відносин, які
зводять не тільки окремих людей, а й народи до заздалегідь
регламентованих економічних, політичних чи навіть соціальних функцій.
«Що ми за народ такий?» — це запитання століттями
ставлять собі українці і не знаходять чіткої відповіді. І революція 1991 р., і Помаранчева революція 2004 р., і Рево66
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люція гідності 2013–2014 рр. так і не забезпечили реалізації того ідеалу соціальної справедливості, втілення в життя
проекту соціально відповідальної держави, про який мріяли і мріють мільйони українців. А втім, потенційна історичність будь-якої нації виявляє себе лише тоді, коли спільнота
досягає належного рівня національного самоусвідомлення
і втілення цього національного ідеалу. Бо ж існування нації
спирається на свідому волю її представників, бо ж нація —
це насамперед колектив людей, які хочуть бути державою,
і щоденно відчувають, що стають нею. Саме тому в деяких
мовах слово «нація» вживають як синонім слова «держава».
Проте жодним чином не можна вважати націями ті держави, які вимагають від своїх підданих лише пасивної покори, а не свідомої відповідальності. Бо ж лише повсякденний плебісцит з питань — «Ким ми були? Ким ми є? Ким
ми прагнемо бути?» формує той пріоритетний фактор, що
закладається в основу «суспільного договору». На думку
видатного історіософа української історії Івана Лисяка-Рудницького, якщо людина не захоче виконувати обов’язків,
пов’язаних з її належністю до нації, — якщо вона саботує
закон, не почуває себе співвідповідальною за спільність історичної долі, — тоді вона на ділі засвідчує, що не дорожить
своєю належністю до нації, не переймається самим життям
нації. Тобто, зазначає вчений, «нація, що в неї велика частина або більшість членів охоплена такими настроями, засуджена на загладу», така нація стає «неісторичною» [124].
Є нації, що складаються з кількох народів, наприклад
Британія чи Швейцарія. Є народи, що розпадаються на
кілька націй, наприклад німці. Тобто не завжди реалізується принцип швейцарця Йоганна Каспара Блюнчлі: «Скільки народів, стільки й держав». Та все-таки, порушуючи
проблему «неісторичних» націй, І. Лисяк-Рудницький доходить висновку, що «вирішальним фактором в існуванні т.
зв. історичних націй було збереження, незважаючи на втрату незалежності, репрезентативної провідної верстви як носія політичної свідомості та «високої» культури… Натомість
неісторичні нації втратили (або ніколи не мали) репрезентативний клас і були зведені до безмовної маси з невисокою
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національною свідомістю (чи взагалі без жодної) і культурою переважно народного типу». Отже, «історичність» нації — це насамперед функція національної еліти. Яка еліта,
чи «політичний народ», така й нація [124].
В історії України поняттю «політичний народ» відповідають: 1) княжо-дружинна верства за часів середньовічної
Русі; 2) козацтво за часів станової Гетьманщини; 3) громада
за часів модерної української нації ХХ та ХХІ ст. Трагедія
української історії, вважає І. Лисяк-Рудницький, полягає
в тому, що «немає прямого помосту між Україною короля
Данила та гетьмана Хмельницького, між Україною Мазепи
та Петлюри. Здобутки та традиції перших не могли прямою
лінією перейти до останніх. Доводилося починати «наново». Ось тут лежить головна причина хронічної політичної
недозрілості українського суспільства, його інфантильності
та примітивізму» [124].
Перервність української історії — то в складі Великого
князівства Литовського, то під Польщею, то як складова Російської та Австро-Угорської імперій — позначилася на формуванні меншовартісного менталітету українського народу.
Та що вже говорити про народ, коли мало не до революції
1917 р. навіть в українофільських колах панувало переконання, що українська мова придатна хіба що для пісень,
ліричної поезії, п’єс із народного побуту або для популярної белетристики, але не для поважної наукової чи публіцистичної продукції. На думку М. Максимовича, головним
покликанням української мови й усної народної поезії було
збагачувати російську літературну мову, яку він вважав
спільною для Північної і Південної Росії. Про окрему українську словесність не йшлося — лише про окремі твори. Зауважимо, що ці ідеї проголошував не російський шовініст,
а людина віддана українському національно-культурному
відродженню, власне — його хрещений батько.
Не дивно, що повна українська національна література
постала лише на зламі ХХ ст., та й то доволі умовно — тільки як художня література. Повноту або неповноту літератури в цілому визначає її спроможність задовольнити всі історичні та культурні потреби суспільства в даний історичний
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момент: від букваря до суспільно-історичної та технічної літератури. По суті ця проблема не розв’язана донині.
Отже, віддамо належне І. Лисяку-Рудницькому, який
охарактеризував «неісторичною» в соціологічному розумінні українську націю, бо вона хоч і має свою історичну
минувшину, однак зазнала глибоких і тривалих перерв
у своєму розвитку. «Немає сумніву, — пише І. Лисяк-Рудницький, — що Україна є типовою неісторичною нацією.
Її особливість полягає в тому, що таких переривів своєї
національної екзистенції вона зазнала аж двічі: раз після
Люблінської унії у 16 ст. і вдруге після ліквідації козацької України в 18 ст. Цей факт «неісторичності» української
нації (в тому умовному розумінні, що його надаємо цьому
слову) мусить бути покладений в основу всіх дослідів над
проблемою «постання української нації» [124].
Коли йдеться про «перервність» державотворчих зусиль,
то мається на увазі й процес «спольщення» української еліти після Люблінської унії, а також її «зросійщення» після
Переяславських угод. А це позначилося на становленні одного і того ж суб’єкта — української нації, — травмованої
впродовж усіх трьох спадкоємних фаз тяглості української
національної історії: княжофеодальної, козацької та модерної. Всілякі історичні катастрофи — чужинські завоювання
та внутрішні революції — впродовж історії України завдавали ударів насамперед по соціальних елітах, репрезентативних політичних та культурних установах. За цих екстремальних умов український політичний клас намагався
об’єднати дві протилежні тенденції: східну культурну спадщину візантійського православ’я із західними суспільними
відносинами, які дедалі інтенсивніше проникали в соціальне тло України. Ці спроби штовхали Україну до синтезу
Сходу і Заходу, робили її країною унійної традиції.
Як відомо, наслідки виявилися доволі драматичними.
Україна, розташована між світами греко-візантійської і західної культур, будучи природним носієм їх обох, намагалася протягом своєї історії поєднати ці дві традиції в одну
живу синтетичну модель. Україна наближалася до цього
синтезу у великі епохи своєї історії — за Київської Русі та
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козаччини XVII ст. Проте, хоч ці епохи були багаті на потенційні можливості та часткові досягнення, в обох випадках
остаточний синтез не відбувся. Це виявилося надто складним завдання для України, вона не змогла його повністю
виконати. Втім, це не означає, що завдання було невірним
по суті. На нашу думку, для його реалізації на той час ще
не визріли відповідні історичні умови. Нинішній процес
глобалізації поставив на порядок денний завдання синтезу
набутків Сходу і Заходу. І досвід України, колись відкинутий, можливо, стане наріжним каменем у будівництві постмодерного суспільства.
Отже, «політичний народ», а згодом «нація» стає історичною тоді, коли вона є не просто сукупністю індивідів,
яким випало мати спільну мову й певні етнічні ознаки,
а цілеспрямованою спільнотою з виразною самосвідомістю
еліти і волею до державного життя. В минулі віки до такої
спільноти належала певна репрезентативна верства — її
смерть була рівноцінна смерті цілого «політичного народу».
Нинішні нації більш повнокровні, значно розширена їхня
соціальна база: її становлять усі громадяни, увесь народ.
І це розширення робить «смерть» української нації у перспективі малоймовірною, якщо, звісно, справа не дійде до
геноциду.
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Розділ II.
МОДЕРНІЗАЦІЯ І МОДЕРНІЗАТОРИ
«Кожен з нас має лише одне істинне покликання — віднайти
шлях до самого себе».
Герман Гессе

Боротьба народів за національне самовизначення у XIX–
XX ст. зазвичай відбувалася в три етапи: 1) розвиток націо
нальної культури, заснованої на національній мові, та її
практичне використання в освіті, управлінні та економічному житті; 2) здобуття політичних прав і політичного самоуправління — спершу у формі автономії, а зрештою —
і повної незалежності; 3) створення завершеної соціальної
структури, що пронизувала б усю домінуючу етнічну групу
та включала в себе її освічені еліти, прошарки чиновників
і підприємців, вільних селян та організованих робітників.
Послідовність вирішення цих завдань могла варіюватися,
але, як зазначав видатний чеський дослідник Мирослав
Грох, «траєкторія будь-якого національного руху вичерпувалася лише тоді, колі всі вони були виконані» [235].
Як засвідчують й інші науковці, рано чи пізно ці питання постають перед кожним народом у період національного
самовизначення. Так, за словами англійського дослідника
Хью Сетона-Вотсона, проблема національної ідентичності
актуалізується тоді, коли «значна кількість людей із певної
спільноти вважає себе нацією або ж вчиняє так, нібито ця
нація існує». Відомий німецький соціолог Макс Вебер зазначає, що в цей історичний час кожна нація діє як «співтовариство почуттів, яке знаходить своє адекватне втілення лише у власній державі, і природно прагне створити її».
Французький філософ Етьєн Балібар навіть наголошує, що
«будь-якій національній спільноті судилося в той чи інший
момент представити себе в іпостасі «обраного народу». Цей
романтичний сплеск почуттів і відповідна піднесена поведінка не оминули й старі нації Європи [236].
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2.1. Виклик часу
Тож наскільки актуальною є проблема національної
ідентичності — самоусвідомлення нинішньою Україною
власної долі перед викликом часу? Чверть століття незалежності, впродовж яких нам так і не вдалося вийти хоча б
на рівень ВВП 1990 р., не кажучи вже про невдачу форсованої євроінтеграції, дещо остудили наш романтичний запал.
І це, можливо, на краще, тому що націленість на порив до
майбутнього має бути співмірною наявним ресурсам, у тому
числі й інтелектуальним. Радує те, що нині в суспільно-політичній думці України дедалі більше уваги приділяється
опрацюванню основних контурів тих проблем, з якими зіткнулася незалежна Україна. Взяти хоча б доробок Сергія Корабліна — доктора економічних наук, директора департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку
НБУ [115].
Посилаючись на дані Світового банку, С. Кораблін фіксує: за 24 роки незалежності України її реальний валовий
внутрішній продукт скоротився в цілому на 35% — і це був
найгірший результат у світі за цей час. І жодним оправданням для нас не може бути той факт, що поряд з нами є ще
такі ж аутсайдери. Так, зі 166 країн світу, котрі мали і розкрили повну статистику за 1991–2014 рр., ВВП знизився ще
у п’яти. Та Україна й у цьому невтішному рейтингу випередила і Молдову (–29%), і Грузію (–15%), і Зімбабве (–2,3%),
і Центральноафриканську Республіку (–0,94%).
А тим часом в решті країн світу ВВП зростав: так-сяк
з мінімальним приростом у Барбадосі (8,9%) і Таджикистані (10%); надпотужно у Китаї (ВВП зріс у 10 разів). Справжній економічний бум відбувся навіть у Екваторіальній Гвінеї (зростання ВВП у 61 раз), де середня заробітна плата за
місяць становить нині 1000 доларів. Та що там Гвінея! Навіть в улюбленому нашими гумористами Гондурасі ВВП не
впав, а зріс на 121%, перевищивши в 1,4 раза темпи приросту світового ВВП.
За цією скорботною для України статистикою стоять
людські долі — покоління українців виявилися на узбіччі
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світового поступу. Сергій Кораблін пов’язує цей факт з «моделлю відстаючого зростання», акцентуючи на некоректності тези, що всі лиха України пов’язані зі втратою частини
її територій, війною та руйнуванням найбільшого промислового регіону країни. На його думку, «воєнне безсилля —
результат економічної та фінансової немочі. А зовсім не
навпаки. Адже і за період 1991–2013 рр., коли минулорічні
події (2014) ще не могли привидітися й у маренні, зазначена
п’ятірка світових невдах була тою самою. З тією лише відмінністю, що Молдова тоді «випереджала» Україну» [115].
Цей мартиролог вражає своєю динамікою. Вітчизняне
виробництво пішло на дно в 1990-х. Через його щорічне скорочення у перші дев’ять років незалежності Україна втратила майже 60% ВВП. Цей спад удвічі (!) перевищив глибину
падіння американської економіки в роки Великої депресії.
Від цього шоку вітчизняна економіка, по суті, так і не оговталася. Ні кількісно, ні якісно. Тому нинішня криза, початок якої зазвичай пов’язують із зміною політичної влади
в 2014 р. у Києві, — не більше ніж нове сповзання до дна
економічної ями, в яку країна потрапила більш ніж чверть
століття тому.
Так що новій владі, мобілізованій Революцією гідності,
не позаздриш, як не позаздриш і першому поколінню незалежної України. А якою ж буде доля другого чи третього покоління? І тут прогноз С. Корабліна нас теж не надихає: «За
такої динаміки до моменту, коли вітчизняний ВВП досягне
таки рівня 1990 р., Україна перебуватиме на богом забутому узбіччі світової економіки, далеко за своїми нинішніми
сусідами, не будучи здатною розділити ні їхні успіхи, ні їхні
плани, ні можливості» [115].
Рівень падіння економіки України особливо вражає на
фоні економічного зростання Китаю. Важко повірити, але
у 1987 р. ВВП України був меншим за ВВП Китаю лише в 4,2
раза. Однак на початку 2015 р. ВВП Китаю перевищував
український уже приблизно в 80 разів. А після девальвації
гривні цей розрив майже подвоївся. Хоч суть справи не лише
у фінансах — чи не головною причиною цього колапсу стала технологічна деградація України. За роки незалежності
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Україна втратила не лише окремі підприємства й наукові
комплекси, а й цілі галузі. Епоха постійного переділу чужої власності, рекету, відкатів, рейдерства й кришування
стала зоряною годиною найбільш ницих і неперебірливих.
Як у моральному сенсі, так і в технологічному. З лексикону
вітчизняної промисловості зникли такі поняття, як мікроелектроніка, верстатобудування, приладобудування, роботизація, автоматика.
Без наукоємної продукції значно зменшилися доходи
людей, зникли виробництва-суміжники, збідніла державна
скарбниця, виявилися примарними міжнародні очікування
й національні перспективи. Технологічний рівень економіки скотився до показників початку ХХ ст.: у галузях чорної металургії, найпростішої хімії, сільського господарства.
До низького рівня опустилися зайнятість і зарплата, згас
інтерес до наукових пошуків. На вулиці опинилася армія
нікому не потрібних інженерів, технологів, математиків,
фізиків і хіміків, що поповнили лави новобранців «човникової торгівлі» та заробітчан у підземних переходах. Цей
технологічний занепад «подарував» Україні не лише малу
сировинну економіку, а й економіку, що згасає. Армія безробітних засвідчила надлишок «зайвих» українців на внутрішньому ринку праці.
І тут дехто може заперечити — але ж, мовляв, були й періоди економічного піднесення. Однак, зауважує С. Кораблін,
в основі незначного піднесення економіки в 2000–2007 рр.
лежала цілком банальна причина — далебі не реформи, не
особливий бізнес-клімат і не добра воля українських політиків, а незалежний від них злет цін на сировину. Той же
сплеск сировинної кон’юнктури, що відбувся знову у 2010–
2011 рр., не дав змоги ані забезпечити зростання ВВП (із середньорічних 4,7%), ані розв’язати клубок накопичених
проблем. «Нинішня фаза вітчизняної кризи, — зазначає
аналітик, — почалася з 2012 р. з поновленням сировинної
рецесії. Вона триває вже четвертий рік поспіль. Враховуючи це, можна впевнено сказати, що торішнє [2014 р.] падіння ВВП, бюджетні проблеми й девальвація гривні сталися б
і без військової інтервенції. Структурна вразливість Украї
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ни та подавлені ціни на сировину не обіцяли їй нічого хорошого й до початку 2014-го. Анексія ж Криму та війна на
Донбасі лише підклали дров у тліюче багаття української
кризи» [115].
На жаль, нова влада поки що не відмовилася від сировинної економіки, ідея уряду про план промислового відродження, виникла раптом і зникла так само стрімко,
як і з’явилася. І це не надихає нас на очікування світлого
майбутнього, оскільки країна все ще занурена у Велику депресію. Економічні перспективи спростилися до одного показника — курсу долара до євро: якщо долар дорожчає, то
добрих новин чекати не доводиться, якщо трохи дешевшає,
то напруга в економіці може дещо послабитися.
А тим часом українські інженери та науковці освоюють
блошині ринки й заробітки на чужині. Наше майбутнє виявилося настільки ж малопрогнозованим, як до певного часу
малозрозумілим було наше минуле. Злобу нинішнього дня
визначають проблеми повсякденності: як вижити. Замість
з’ясування першого питання національної ідентичності —
ким ми були? — пріоритетним на порядку денному виявилося суворе у своїй повсякденній прагматичності інше питання: ким ми, врешті-решт, є нині?
Саме із цього стартового майданчика маємо оцінювати
посталі перед нами виклики і перспективи адекватної відповіді. І тут підстав для оптимізму, як стає зрозуміло з виступу екс-міністра фінансів Наталії Яресько, не так уже й багато. По-перше, маємо усвідомити, що старт до піднесення
економіки України був узятий з дуже низького рівня, а для
досягнення помітних результатів потрібен час. По-друге,
економічне піднесення значною мірою залежить від ситуації з безпекою на Донбасі. По-третє, нинішній глобальний
клімат в цілому несприятливий, в тому числі й для України.
По-четверте, заради зниження дефіциту Україні доведеться
вдатися до фіскальних обмежень. І, нарешті, по-п’яте, слід
виходити з того, що Україна надто залежна від зовнішніх
партнерів [252].
Тож від якого зовнішнього світу ми є залежними? Те, що
ми живемо у несправедливому, немилосердному й високо
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конкурентному світі, вже нікого не дивує. Про це відомий
англійський дослідник — колишній радник Тоні Блера,
а згодом директор Лондонської школи економіки — Ентоні Гіденс писав ще на початку третього тисячоліття як про
доконаний факт. Але те, що соціальна нерівність сягнула
в сучасному глобалізованому світі воістину фантастичних
масштабів, вразило в січні 2016 р. навіть бувалих аналітиків Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі. А й
справді — 50% загальносвітового багатства належить нині
«елітному» 1% найбагатших людей, ще майже 45% — вузькому прошарку заможних людей, які становлять лише одну
п’яту частину населення Землі. Решті ж усього людства —
а це близько 80% населення світу — належить приблизно
тільки 5% глобальних статків.
Осмислення цієї ситуації викликає тривогу: якщо існую
ча динаміка перетоку грошей від найбідніших верств населення до найбагатших триватиме й надалі, то рано чи пізно
справа дійде до «фінансового Апокаліпсису», коли 1% багатіїв перевершить у своїх статках 99% громадян усіх держав
світу. Тож немає нічого дивного, коли наука визнає нерівність — економічну, соціальну, політичну та етнокультурну — г оловною проблемою сучасності.
Звісно, ніхто не закликає до повної рівності (власне до
зрівнялівки), яка б не стимулювала до активності, включаючи активність на ринку праці, прагнення до здобуття
конкурентної професії. Однак, як зазначає академік Елла
Лібанова — директор Інституту демографії та соціальних
досліджень НАН України — соціально небезпечною є нерівність за доходами, похідна від усіх інших видів нерівності.
Вона зменшує можливість здобути якісну освіту, мати гідну чи хоча б прийнятну роботу, а в подальшому прирікає
на бідування в житті. Зазвичай люди з високими доходами
живуть довше за бідних, а, маючи добре здоров’я, є більш
конкурентоспроможними.
Характерною ознакою нерівності в Україні, зазначає
академік Е. Лібанова, є неприпустимо низькі (навіть за
національними стандартами офіційної оплати праці) заробітки принаймні половини працюючих. Так, коли у скан76
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динавських країнах середня заробітна плата 50% найбідніших становить 70% середньої по країні, в європейських
країнах — 60%, у США — 50%, то в Україні — лише 30%.
До того ж в Україні спостерігається надзвичайно велика різниця в оплаті праці 1% найбільш високооплачуваних працівників, з одного боку, і решти працівників — з другого.
Зокрема в скандинавських країнах заробітки цієї відносно
невеликої групи перевищують середні у п’ять разів, у європейських країнах — у сім разів, у США — в 12, а в Україні — в 13 разів. А тому «відповідно різниця в оплаті праці
1% найбільш високооплачуваних працівників перевищує
середню заробітну плату 50% найменш оплачуваних у європейських країнах — в 11,7, у США — в 24, то в Україні —
аж у 43,3(!) раза. І йдеться ж лише про офіційно виплачену
заробітну плату, з якої цілком офіційно сплачено податки.
Є багато підстав вважати, що врахування незареєстрованих
доходів підвищить показники не так бідніших, як найбільш
заможних верств українського суспільства — це, до речі,
цілком відповідає світовій практиці» [127].
Показово й те, що надмірна й хронічна нерівність неминуче зумовлює падіння суспільної довіри до влади, призводить до моральної деградації суспільства. Так, високі доходи у громадян України асоціюються менше з талантом,
доброю освітою, зрештою — з удачею. В той час, коли успіхи на Заході сприймаються українцями як результат вияву високого інтелекту й здібностей (60,8%), доброї освіти
(48,4%), то в Україні, вважають наші співвітчизники, вирішальну роль відіграють впливові родичі (46,5%), заможні
батьки (37,5%), уміння йти в обхід закону (33,1%) й добре
здоров’я (38,3%).
Задля підвищення рівня легітимності влада повинна
була б зменшувати надмірну нерівність за допомогою перерозподілу доходів. Найочевиднішою формою зазвичай
є податковий перерозподіл, зокрема через застосування
прогресивної шкали оподаткування: заможніші платять
більший відсоток своїх доходів, ніж бідніші. Відповідно, заможніші «щедріше діляться із суспільством», більше вкладають у фінансування публічних послуг, а бідніші
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додатково отримують певні вигоди — завдяки більшій їх доступності, більшому розміру допомоги тощо.
Тут Елла Лібанова вдається до оригінальної порівняльної характеристики. Наприклад, економічна модель США
передбачає мінімальне втручання держави в соціально-
економічні процеси, а тому її можна порівняти із моделлю
української держави, що майже повністю усунулася від
виконання цієї функції. В результаті порівняння, пише
академік, «і в Україні, і у США внесок заможної половини
платників податків перевищує внесок біднішої половини.
Але якщо в Україні заможніші сплачують 63,7% загальної
суми податків з населення, то у США — 97,8, а бідніша половина, відповідно, 36,3 і 2,3%. Найзаможніші 10% платників податків в Україні забезпечують 20,2% загальної
суми надходжень з населення, а у США — 70,5%. Однак
найяскравіша різниця у внеску 1% найбільш заможних:
в Україні внесок цієї категорії становить 4,4% загальних
надходжень, а у США — 36,7 (варто ще згадати, що у США
представники верхньої центилі отримують 35% загальних
доходів, а в Україні — 39%). Причин такої різниці багато,
але головними видаються більше поширення практики ухиляння від сплати податків в Україні та відсутність реально
прогресивної шкали оподаткування» [127].
А звідси консервування бідності, макроекономічна нестабільність, звуження можливостей економічного зростання й поширення корупції, тотальна недовіра до влади.
Нерівність є безпосереднім чинником криміналізації суспільства, зокрема корупції, оскільки провокує втручання
в політику та державне управління осіб з високими доходами, підштовхує останніх до спрямування значної частини
доходів на хабарі високопосадовцям задля використання
їхніх можливостей у власних економічних інтересах. Як
наслідок, корупція вийшла далеко за межі тих видів діяльності, де вона традиційно концентрується — поліція, суди,
чиновництво — і поширилася чи не на всі сфери суспільного
життя. Врешті-решт така несправедливість у той чи інший
спосіб зумовлює економічні (а потім і соціальні) конфлікти,
гострота яких прямо пропорційна ступеню нерівності.
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А в умовах російської агресії проти України такий розвиток подій стає особливо небезпечним, оскільки різні за матеріальним статусом групи населення нашої країни по-різному реагують на антиукраїнську інформаційну складову
гібридної війни. За результатами соціологічних досліджень
Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), матеріально забезпечені громадяни України назагал не сприймають інформації ЗМІ Росії щодо природи та завдань Революції гідності, становища російськомовного населення
в Україні, впливу США і НАТО на українську політику
тощо. Натомість ті, кому бракує коштів, найчастіше займають протилежну позицію, оскільки вони незадоволені своїм
становищем і провину за це покладають тільки на владу. Це
становить ризик для української державності, який можна дещо знизити шляхом підвищення рівня матеріального
забезпечення людей, проведення систематичної роз’яснювальної роботи. Тому, зазначає Елла Лібанова, «нинішня
модель поведінки в Україні, яка припускає і навіть схвально ставиться до несплати податків, до хабарів, взагалі до
різних видів порушення законодавства, має бути зламана,
хоч би яких зусиль це потребувало. Інакше всі декларації
про відданість європейському шляху розвитку залишаться,
у кращому разі, гаслами» [127].
А ситуація в Україні тим часом загострюється. Уже влітку 2016 р. академік Е. Лібанова звертала увагу на той факт,
що порівняно з 2013 р. середній рівень бідності в Україні
зріс із 23,3% до 59,3%. Тут вражають і динаміка, і рівень
зростання бідності, бо у стабільних країнах рівень бідності
серед працюючих не має перевищувати 12–15%. Песимізму додає те, що «у держави небагато важелів впливу на політику оплати праці», а «говорити про соціальну відповідальність бізнесу в тому розумінні, як це заведено в країнах
Західної Європи чи навіть у Сполучених Штатах, де найменший вплив держави на економіку, в Україні не доводиться».
То ж чи роблять свій внесок у захист працюючих хоча б
наші українські профспілки? Відповідь Е. Лібанової знову-таки не тішить: «Очевидно, що не роблять. Не роблять
його й суди. Тому що, скажімо, у США люди можуть
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захищати свої права у спеціальних судах, які діють у сфері
праці. У нас таких судів немає. І, в цілому, минули ті часи,
коли українські суди ставали на бік людей праці». А тим часом, якщо знову зростуть тарифи на комунальні послуги й
енергоносії, то «ніякі субсидії захистити громадян не зможуть», бо «субсидії можуть отримувати 15–20% населення,
але не 50%» [128].
Офіційно затверджена корзина прожиткового мінімуму,
на думку Е. Лібанової, не витримує жодної критики. В зарубіжних країнах (наприклад у Польщі) є два рівні прожиткового мінімуму: фізіологічний (щоб людина не вмерла з голоду) і соціальний (щоб людина могла пристойно жити). У нас
такої градації немає, а в існуючий прожитковий рівень не
входять навіть витрати ні на транспорт, ні на книги (а тим
більше на мобільний зв’язок чи інтернет). Медичні послуги, які реально є платними, теж не враховано у прожитковому мінімумі. Показове таке свідчення академіка: «Я намагалася розібратися, як у опрацьованому Мінсоцполітики
проекті нового прожиткового мінімуму враховані тарифи
на комунальні послуги, газ, електроенергію й тому подібне.
Чесно кажучи, я так і не розібралася» [128].
Де вже тут розібратися пересічному громадянину.

2.2. Усвідомити себе і світ
Виходячи із таких стартових позицій, наші політики
мають дати відповідь і на третє питання самоідентичності
України: ким ми прагнемо бути? А це потребує наявності
як суспільно-політичного проекту на майбутнє, так і політичної волі задля його реалізації. «Нація, — зазначав Е. Ренан, — це кінцевий результат тривалої роботи, жертовності
й відданості… Спільна слава в минулому; прагнення разом
здійснити ще раз щось велике в сучасному — ось головна
умова для того, щоб бути нацією… Нація — це велика спільнота, створена розумінням, усвідомленням жертви, принесеної раніше, і готовністю до нової. Вона існувала в минулому, вона відновлюється в сучасності реальною дією:
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розумінням, чітко висловленим прагненням продовжити
життя спільноти. Існування нації… — це щоденний плебісцит» [176].
І, як результат, готовність іти до кінця. Саме тому у наведеному визначенні Е. Ренана (одному з багатьох в науці)
чітко сформульовані насамперед ті складові поняття «нація», які відображають суб’єктивну, «вольову» грань її існування. Це саме те, чого нам іноді так не вистачає. А тим
часом маємо виходити з того, що динаміку суспільного поступу визначає потенціал напруги між набутим досвідом нації та горизонтом її поривань: що менш осмислений досвід
минулого, то більш утопічними стають проекти на майбутнє. І навпаки: що більший рівень самоусвідомлення власного досвіду й наявного ресурсу, то реалістичніші конкретні
плани і завдання модернізації країни в процесі самовизначення нації.
Нинішня влада має не найкращу спадщину. І позитивним є вже той факт, що ми реалістично оцінюємо те, що
маємо: нестабільну демократію; хитку правову систему;
відсутність незалежного суду; політично орієнтовану правоохоронну систему; заангажованість і підконтрольність
значної частини провідних ЗМІ; критичну тінізацію економіки (згідно із заявою Прем’єр-міністра — 50%, за експертними даними — з начно більше) і всього суспільного життя.
І тут на нас теж можуть чекати несподівані ризики. Що
й казати, після Революції гідності часто-густо примусом
українських еліт до реформ переймалися зовнішні сили,
де головну роль відігравали США. Нині ж, зазначає Директор агентства розвитку Приазов’я Костянтин Батозький,
«складається парадоксальна ситуація, коли (при збереженні стратегічної підтримки з боку США) операційна підтримка України може знизитися. Тоді український політичний клас, залишившись сам на сам, замість змінювати
країну, звично порине у внутрішні розбірки, крадіжки та
самознищення. Такий сценарій загрожує Україні розпадом
і втратою державності. Альтернативу цьому класові може
скласти тільки інтелектуальна еліта нації, якій належить
сформулювати смисли й консолідувати навколо них нових
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національних політичних лідерів, здатних створити Україну без класу «зайвих» людей. Це означає не тільки вироблення сучасної інклюзивної економічної моделі, а й забезпечення національної злагоди навколо минулого, сьогодення та
майбутнього. Щоб не бути затопленим валом повстання мас,
треба перестати бачити своє майбутнє в минулому. Єдиний
урок з минулого для нас полягає в тому, що через внутрішні чвари та оманливі компроміси з агресорами ми втрачали
державність, території й життя» [15].
Ще однієї такої помилки історія нам не пробачить.
І тут знову постає проблема ідентичності. Суспільства,
як і люди, намагаються зрозуміти й оцінити, яке місце вони
посідають у сучасному світі, наскільки унікальним і неповторним є пройдений ними шлях, врешті-решт, що їм випаде в майбутньому. Отож, не буде перебільшенням сприймати наш час як епоху ідентичності — пошуку уявлення про
самоцінність людського життя у його зіставленні із світовими цивілізаційними надбаннями, культурою та історією як
минулих, так і нині сущих поколінь.
Актуалізація проблеми ідентичності є, по-суті, зворотним боком нестримного й неоднозначного процесу глобалізації, який рішуче вторгається у наше сьогодення, радикально
змінюючи, руйнуючи й підпорядковуючи собі традиційний
спосіб життя, та спонукає і спрямовує його до відтворення
наявних і породження нових резервів соціального існування людства. У цій дуальній опозиції — «глобалізація» та
«ідентичність» — остання виступає як самоописання, самопрезентація стосовно зовнішнього світу, що передбачає
оцінку «себе» та «інших». У процесі самоідентифікації відбувається осмислення ролі й місця культурної спадщини як
у житті суспільства, так і в житті окремої людини. Зокрема,
суспільна практика підтверджує справедливість положень,
сформульованих М. Бердяєвим, про те, що в кінцевому підсумку «не в політиці і не в економіці, а в культурі здійснюються цілі суспільства» [17].
Це тим більш актуально, що проблематика національної
ідентичності відображає прагнення зберегти цілісність морального образу окремої людської особистості та широких
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людських спільнот перед загрозою нівелювання з боку такої
«універсальної» цінності, як гроші. Йдеться про суспільний
тренд самозбереження культурної своєрідності у відповідь
на виклики ґлобалізму, коли, за словами Г. Арендт, «купка
капіталістів нишпорить земною кулею в хижацькому пошуку нових інвестиційних можливостей, граючи при цьому на
прагненні прибутку найзаможніших і на азартних інстинктах найбільш ницих» [2].
В умовах України ця проблема особливо актуальна. Сутність її полягає в тому, що в час індустріалізації в нашій
країні так і не було сформовано громадянське суспільство.
Натомість за умов радянської дійсності абстрактно-правові засади впроваджувалися в життя тоталітарним партійно-державним репресивним апаратом. Відтак, здобувши
незалежність, Україна неминуче мала б пройти наздогін дві
фази суспільного розвитку, притаманні індустріальній добі:
1) становлення громадянського суспільства; 2) завершальний етап формування національної самосвідомості.
Одночасно ми маємо відповідати й на виклики ґлобалізму, коли, на думку академіка І. Дзюби, «з одного боку, маємо незаперечну тенденцію всесвітньо-історичного розвитку
на досі небаченій високій стадії, а з іншого — конкретну й
наполегливо впроваджувану геостратегічну політику, зумовлену, зокрема, й гіпертрофією споживацьких потреб
«золотого мільярда», для задоволення яких потрібно мобілізувати енергетичні, сировинні, природні, екологічні й
інші резерви всієї планети, не кажучи про дешеву робочу
силу, наче спеціально даровану для ефективної експлуатації. Фактично глобалізація, хоча й оперує гаслами економічної ефективності, насправді формує витратну цивілізацію, цивілізацію необмеженого споживання, що погибеллю
загрожує майбутності людства» [68].
Нинішня фінансово-економічна криза слугує чи не найкращою ілюстрацією посутності застережень І. Дзюби.
Однак формування громадянського суспільства в нашій
країні відбувається украй повільно й неоднозначно. Дехто
готовий навіть оголосити про провал здійснення проекту громадянської нації як територіально-політичного утворення,
83

В. Ткаченко «Україна: quo vadis — к
 уди йдемо?»

натомість навертаючи до проекту розбудови нації лише на
етнічній основі. Інші дослідники, навпаки, трактують етнічний фактор як рудимент, що відмирає. Вони наголошують на принциповій різниці між двома типами націоналізму: етнічний націоналізм, мовляв, заснований на ідеології
винятковості й заперечення багатоманітності, а громадянський націоналізм ґрунтується на ідеології солідарності й
визнанні багатоманітної єдності.
Звісна річ, чинник націоналізму слід постійно тримати
в полі зору, оскільки саме радикальний фундаменталістський націоналізм несе загрозу державі й суспільству загалом. З одного боку, він може виступати від імені меншин, що
бажають вийти із спільної держави шляхом анексії (Крим)
чи збройної сецесії (Донбас), з другого — від імені більшості, оголосивши державу власністю лише однієї групи і тим
самим породивши упередженість меншин щодо української
держави. Отож «ідеальною», на наш погляд, є ситуація двох
рівнів ідентичності — громадянської та етнічної, коли культура, мова й релігія більшості виступають ядром культурної сфери суспільства, довкола якого й формується нація як
громадянське багатоетнічне утворення.
Самоідентифікація України є також процесом переосмислення власних здобутків і втрат на шляху розбудови
української незалежної держави. Ідеться про ідентичність
щодо «самої себе», принаймні в контексті адекватності результатів реформування України, з одного боку, та до задекларованих цілей політичного класу і соціальних очікувань широких народних мас — з другого. Отже, проблема
набуття національної ідентичності в процесі самоописання й самопрезентації України залишається досі актуальною, більше того — вона потребує нагального розв’язання
в контексті євроінтеграції і набуття повноцінної європейської ідентичності. Тут доречно послатися на авторитетне
судження відомого науковця-економіста, члена Римського
клубу Б. Гаврилишина: «Потрібно, щоб було більше роботи,
а менше балачок про Євросоюз. Нам важливо, щоб ми були
кваліфіковані згідно з копенгагенськими критеріями: треба
піднести ефективність економіки, підняти соціальні стан84
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дарти — ми тоді були б абсолютно нормальною державою
і мали вільний ринок з ЄС, навіть якби з якихось причин
і не ставали членами ЄС» [39].
Ми виходимо з того, що нинішня потреба в ідентифікації
України зумовлена необхідністю «усвідомити себе», зміцнити позиції і знайти союзників у світі, зрештою, відобразити цей світ у системі впорядкованих образів та смислів.
Суспільство матиме можливість успішно подолати період
«розрухи в головах» лише тоді, коли ідентичність інтерпретуватиметься через структуру образів і смислів сучасного
глобального мейнстриму, з одного боку, та через усвідомлення спільності історичної долі України, її високої духовності та культури — з другого. Саме це має утвердити наше
колективне «МИ» як спільноти, що формує громадянське
суспільство й реалізує проект гуманістичного перетворення.
А тим часом процес соціального витіснення (а то й відторгнення) певних груп населення зачіпає не лише справді
знедолених, а й ті соціальні категорії, які цілеспрямовано
вибудовували своє життя у постійній боротьбі за можливість
уникнути падіння вниз, скочування до рівня люмпенізованої робочої сили соціально недієздатних людей. Об’єктивно
ці трудящі поставлені перед вибором альтернатив: яка система влади і форма державності є найприйнятнішою для них?
Проблема ускладнюється тим, що за умов глобалізації
вплив національної держави на виробничі й соціальні процеси послаблюється. До того ж люди мали змогу переконатися, що проголошені під час виборчих перегонів обіцянки
різноманітних партій, як правило, не виконуються. Тож неминуче ставиться під сумнів легітимність парламентської
демократії взагалі. Коли соціальна нерівність у суспільстві стає нестерпною, то й сам інститут приватної власності втрачає свою легітимність. Більше того — легітимність
втрачають не лише неправедно нажите багатство, а й влада,
що потурає олігархам.
В українському суспільстві, як ми мали змогу пересвідчитися, дедалі виразнішим є соціальне розшарування. Воно
загрожує подальшим поглибленням соціальної напруженості в суспільстві. З одного боку, соціально просунутий
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сектор праці, пов’язаний, зокрема, з інформаційними технологіями, часто-густо тяжіє до пошуку нової геометрії влади не в самій Україні, а в країнах Європейського Союзу, зокрема в Польщі. З другого боку, представники депресивних
староіндустріальних регіонів або ж тяжіють до утвердження політики «сильної руки», або ж демонстративно йдуть
на розрив з існуючою в країні соціальною логікою «дикого
капіталізму», домагаються автономії від державних інституцій, відкидають систему ринкових цінностей та різноманітні зваби новітніх технологій. Частина з них впадає в релігійний фундаменталізм, а частина втягується в низові
структури кримінальної та напівкримінальної економіки,
поповнює його воєнізовані загони.

2.3. Осмислення модернізації
То ж не дивно, що в Україні не згасають суперечки щодо
того, на якому етапі розвитку перебуває нині наше суспільство: домодерному, модерному чи постмодерному. Саме
тому задля продуктивності наукового дискурсу необхідно
уточнити понятійний апарат, а також поставити проблему в певну систему координат у просторі й часі. Це дасть
можливість зробити й певні проміжні висновки щодо ідентичності України в сучасному глобалізованому світі.
Власне, нічого нового в такому підході немає. Загальновідомо, що недомовленість у визначенні понятійного апарату призводить до подвійного, а то й множинного тлумачення: кожна із сторін вкладає в поняття модернізації певний
смисл відповідно до свого інтересу чи професійного бачення
проблеми. Багатозначності поняттю «модернізація» надає
й широке його смислове навантаження. Наприклад, з технологічного погляду, тут може йтися про вдосконалення,
оновлення об’єкта, приведення його у відповідність до нових вимог і норм технічних умов чи показників якості, перетворення відповідно до новітніх технологічних процесів,
врешті-решт — про модифікацію, реконструкцію, осучаснення, поліпшення тощо.
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До того ж кожен суспільний процес має свою історію.
Так і термін «modern» вперше з’явився у вжитку в Європі
наприкінці V ст. для розрізнення християнського сучасного, яке на той час отримало офіційне визнання, і язичницького римського минулого (Ю. Габермас). В наступні епохи
зміст цього поняття змінювався, але епохи Просвітництва
(друга половина XVII–XVIII ст.) а потім романтизму (кінець
XVIII–друга половина XIX ст.) наповнили його смислом,
суголосним із сучасною добою. Модерним, сучасним відтоді
вважається те, що сприяє об’єктивному висвітленню «актуальності духу часу, що спонтанно оновлюється».
Модернізація в контексті становлення індустріального
суспільства пройшла тривалий шлях концептуалізації. Зазвичай виокремлюють три періоди модернізації: перший —
кінець XVIII — початок XX ст.; другий — 20–60-ті роки
ХХ ст.; третій — 70–90-ті роки ХХ ст. Наступне, ХХІ ст.,
розглядається вже як доба постмодерну. Звісна річ, такий
поділ умовний, але все-таки вносить якийсь елемент систематизації в часі.
Що ж стосується просторового виокремлення тих чи тих
країн у контексті модернізації, то Е. Дюркгейм вирізняє,
з одного боку, суспільства з гомогенними архаїчними громадами, а з другого — суспільства, що базуються на поділі праці й обміні діяльністю. К. Маркс свого часу висловив
ідею розмежування суспільств з «особистою» та «речовою»
залежністю: саме тут фіксується момент переходу від традиційних «природних родових зв’язків» до соціальних відносин, заснованих на приватній власності й товарному обміні. Ф. Тенніс теж окреслює перехід від аграрної общини
з її «сімейним правом» до приватного володіння «грошовим
багатством» з його фіксованим торговельним правом. Тобто
різні філософські моделі фіксували одну й ту саму важливу
закономірність становлення індустріального суспільства:
його перехід від практики родинних відносин всередині общини сімейного типу до суспільства, де відносини регулюються неочевидними соціально-економічними факторами,
передбачаючи свободу вибору й дію фіксованих законів. Тож
у підсумку відбувається зміщення акцентів від цінностей
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колективізму до цінностей індивідуалізму, подолання общинних практик й усвідомлення людиною себе як самодостатнього осердя раціонально пізнаних соціальних зв’язків.
Важливою складовою модернізації у західному світі, за
М. Вебером, стала протестантська етика. Вона виступила ідеологічною системою, що визначила тренд нового типу свідомості, в межах якої успішність трудової, професійної чи підприємницької діяльності оцінюється як свідчення вибраності
індивіда й дарованої йому благодаті, а вдосконалення ним
своєї майстерності — як моральний обов’язок перед Богом.
При цьому трудова дисципліна розглядається як сакральна
цінність. Отже, індустріалізація (промислове устаткування)
й модернізація (культура і освіта) являють собою дві складові одного процесу становлення індустріального суспільства,
комплексно зрозумілого лише у всій його повноті.
У тих випадках, коли паралелізм цих складових — індустріалізація/модернізація — порушується внаслідок тих
чи тих історичних причин, виявляється внутрішня суперечність технологічно неблагополучного і соціально нестабільного суспільства, де носій фактично патріархальної свідомості стикається з високими технологіями, які потребують
від нього принципово вищого ступеня дисципліни й відповідальності. Класичним прикладом може бути СРСР, де
програма індустріалізації як промислового технологічного
переозброєння не була підкріплена соціокультурною модернізацією. Цей феномен було редуковано до програми «культурної революції», що сприймалася переважно як програма
ліквідації неграмотності.
Неготовність індивідуальної свідомості людини до технічних перетворень країни призвела до нівелювання радянської
стратегії модернізації, що дається взнаки на пострадянському культурному просторі досі — йдеться про технологічно
«низьку якість населення» (Л. Абалкін). Це несе у собі ризики вибухового (як у метафоричному, так і прямому сенсі)
виробництва, на якому лежить відбиток «синдрому Чорнобиля» — індустріального суспільства з немодернізованою
масовою свідомістю [146]. Така характеристика, зрозуміла
річ, повною мірою відповідає й сучасній Україні.
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Тим часом процес модернізації на Заході триває. На цьому, зокрема, наполягає ряд дослідників — Ю. Габермас,
Е. Гіденс, С. Амін. Щоправда, нині модернізація (як процес) і модерність (як її наслідок), що виникли в західному
світі, у ХХ–ХХІ ст. поширюються в глобальному масштабі. У своїй сутнісній основі модерність (сучасність) не може
бути завершена в принципі, бо, відкриваючи двері в незвідане, вона передбачає впровадження послідовності інноваційних структурних реформ, які в різноманітний спосіб
долають ті чи інші протиріччя в кожний момент історії.
Досвід історії доводить, що наразі жодні більш традиційні
суспільні форми нездатні протистояти модернізації, зберігаючи повну ізольованість від глобальних тенденцій. Суть
останніх полягає у тому, що в ідеальному варіанті сучасне
суспільство має включати чотири базові інститути: конкурентну демократію, ринкову економіку, соціально відповідальну державу й масову комунікацію.
Звісно, базовим інститутом є ринкова економіка, яка закладає основи громадянського суспільства та формує відкрите
суспільство. На відміну від традиційного, модерне суспільство
побудоване на таких принципах: виборче право; законність,
універсалізація прав громадян; інституціоналізація соціальних змін; світська культура й секуляризація суспільства; урбанізація; автономія підсистем; раціоналізація; бюрократизація; професіоналізація; масове поширення грамотності та
засобів масової інформації; зростання соціальної і професійної
мобільності. Це суспільство складається із громадян, які володіють невідчужуваними правами — як громадянськими, так
і політичними та соціальними. Наукова революція й технічний прогрес прокладають шлях до перетворення членів місцевих громад на громадян «уявленої спільноти» — національної
держави. На рівні соціокультурної організації суспільства модернізація виявляє себе: в економічній сфері — як просування
від індустріалізму до постіндустріалізму; в політичній — як
рух від авторитарних до демократичних режимів; у правовій — як перехід від звичаєвого до юридичного права.
Відбуваються принципові зрушення й у сфері соціально
значущого знання та світогляду: в релігійній сфері — поступ
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від сакрального до світського обґрунтування світопорядку;
в філософії — від моністичного до плюралістичного світосприйняття; в мистецтві — від прагнення до стилістичної
єдності до полістилістики; в науці — від об’єктивізму до
антропного принципу. У політичній сфері сутнісною ознакою модерності стає демократична конституційна держава: у сфері політичній — перехід до національної держави;
у сфері науки та освіти — формування автономної науки;
в соціально-економічній сфері — перехід до капіталізму
[40].
Тобто в разі аналізу складових суспільного прогресу
може йтися про модернізацію економічну, політичну, соціальну, культурну тощо, де дослідники різних напрямів науки можуть виокремлювати свій аспект бачення терміна «модернізація». Так, енциклопедичний словник «Філософія»
за редакцією А. Івіна (2004) дає таке тлумачення: модернізація — це процес переходу від традиційного суспільства,
що ототожнюється переважно із соціальними відносинами
патріархально-феодального типу, до сучасного суспільства
індустріального капіталістичного типу [145].
Історіософське тлумачення модернізації в одному з найсучасніших енциклопедичних словників «Социокультурная антропология: история, теория, методология», запропоноване С. Гавровим, аналогічне філософському: це явище
розглядається як макропроцес переходу від традиційного
суспільства до модерного, від аграрного до індустріального.
Конкретизуючи напрями дослідження, словник пропонує
розглядати модернізацію переважно в трьох контекстах:
1) як внутрішній розвиток країн Західної Європи й Північної Америки, що належать до європейського Нового часу;
2) як «модернізацію наздогін», її практикують країни, які
не належать до першої групи, але прагнуть наздогнати цю
групу; 3) як сучасні процеси еволюційного розвитку найбільш модернізованих країн (Західна Європа і Північна
Америка). В останньому випадку йдеться про модернізацію
як перманентний процес, здійснюваний шляхом проведення реформ та впровадження інновацій задля переходу до
постіндустріального суспільства [40].
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Отже, і ми розглядатимемо модернізацію у контексті
процесу повної чи часткової реконструкції суспільства з метою трансформації культурного середовища від традиційного аграрного суспільства до розвинутого промислового
укладу. Основні ознаки модернізації знаходять свій вияв
у наростанні можливостей використання сучасних технологій в ключових галузях матеріального виробництва, розширенні форм споживання, створенні соціальних, політичних
і культурних умов для розвитку нового виробництва. Йдеться не лише про виробничу діяльність, а й про нарощування
потенціалу нових типів духовності.

2.4. Перипетії «модернізації наздогін»
У розвинутих країнах процес модернізації був зумовлений та детермінований внутрішніми причинами саморозвитку. Неоднозначно складався суспільний поступ, коли
деякі країни вдалися до адаптивного, виду модернізації
наздогін. Він постав як реакція (виклик — відповідь) на
прискорену соціокультурну динаміку розвитку західної цивілізації. Тут нерідко може йтися про своєрідну гібридну ерзац-модель модернізації у формі «самовестернізації», коли
правлячі кола країни ставили завдання подолати технічне
відставання від західної цивілізації модерну, зберігаючи недоторканість цивілізаційних засад власного соціуму. Саме
про це йдеться у працях Т. Парсонса. Тут автор наголошує на
процесах своєрідної «сегрегації», розмежування імпортованого соціокультурного досвіду передових країн на «припустимий» і «неприпустимий», коли проявляється тенденція
до збереження цивілізаційних цінностей культури «вищого
рівня, відкриваючи в той же час дорогу радикальним змінам на наступному рівні ціннісної специфікації, тобто на
рівні основних функціональних підсистем» [158].
Одна з основних мотивацій агресії Росії проти України полягає в намаганні утримати нашу країну в межах російської
імперської системи цінностей, яку Кремль прагне утвердити
в статусі однієї із світових цивілізацій. Насамперед йдеться
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про консервацію спадщини, набутої Україною у складі Російської імперії, де пріоритет завжди віддавався оборонній
модернізації, а модернізаційні зміни самого суспільного організму виступали скоріше як супутній процес техніко-технологічних запозичень. Більше того, ці запозичення часто
сприймалися як небажані, в крайньому разі — лише як обмежено припустимі і контрольовані державною бюрократією.
В рамках моделі «модернізації наздогін» зміцнення держави підноситься до рівня абсолютної мети, а людина сприймається лише як засіб для її досягнення. Прикладом може
слугувати низка реформ, започаткованих ще за Петра І,
які з більшою чи меншою ефективністю впроваджувалися
у ХІХ–ХХ ст. Інший приклад — заходи щодо реформування наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. бюрократії та армії
в Оттоманській імперії і Японії з огляду на загрозу воєнних
поразок. Як правило, ефективність такої модернізації була
умовною і короткотривалою, оскільки вона засновувалася
на присвоєнні та засвоєнні чужих інноваційних досягнень
за неспроможності продукувати ці інновації суспільством.
Саме тому виявився невдалим альтернативний західній
модернізації соціалістичний проект Радянського Союзу, що
являв собою відчайдушну спробу досягнути якісних економічних показників розвинутих держав Заходу. В цілому
СРСР виявився поза традиційним ареалом модерності, бо
ментально за головними цивілізаційними засадами належав до незахідних суспільств. Цей негативний досвід тяжіє
над сучасною суспільною думкою не лише Росії, а й переважної частини пострадянського простору. За оцінкою одного з адептів євразійства С. Гаврова, «наскільки соціалізм
близький колективізму Азії, настільки ж він далекий індивідуалістичній Євроатлантичній цивілізації, де його шанси
мізерно малі» [40].
Другий альтернативний проект «модернізації наздогін»,
споріднений з радянським, був висунутий очільниками німецького націонал-соціалізму. Його теж можна розглядати
як приклад негативної реакції на виклик Євроатлантичної
цивілізації. У Німеччині використання технологічних досягнень модерності поєднувалося з неприйняттям демокра92
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тичних форм організації соціуму, прав людини, жорсткою
регламентацією творчого потенціалу особистості. Нацизм
став реакцією на посилення внутрішньої соціокультурної
кризи і зовнішньополітичну поразку в Першій світовій війні. Прагнучи реваншу, німецькі націонал-соціалісти намагалися пристосувати технології відкритого суспільства
модерну до цілей тоталітарного закритого суспільства, де
ідеологія являє собою мішанину раціоналізму з ірраціоналізмом, а наука еклектично поєднувалася з відверто архаїчною соціокультурною традицією. Внаслідок укорінення
тоталітаризму максимально ускладнився розвиток культури і суспільства з притаманними їм іманентними можливостями самоорганізації, властивостями відкритої системи.
На шляху «модернізації наздогін» тоталітарні режими
ХХ ст. зберегли зовнішню оболонку суспільства модерну,
практично вихолостивши його сутнісні основи.
У другій половині ХХ ст. становище радикально змінилося. Ситуація холодної війни трансформувала світобачення під кутом протистояння цивілізаційних моделей Заходу
і Сходу. Задля консолідації західної цивілізації у її протистоянні зі Сходом, модернізацію почали сприймати не як
спонтанний процес іманентного розвитку чи часткових запозичень, а як модель цілеспрямованого втягування певних
країн у систему, коли одна чи кілька держав ініціюють і беруть на себе повноту відповідальності за модернізаційні процеси на підопічних територіях. Прикладом, з урахуванням
факту певної умовності, може слугувати післявоєнна політика США щодо Німеччини та Японії, коли у процесі практичного впровадження модернізаційних процесів відбувалося переплетення як внутрішніх, так і зовнішніх факторів.
Унаслідок здійснення цього курсу Німеччина, передусім західна частина, виявилася складовою, а згодом і ключовим
елементом конструкції європейської модерності. Непростий
шлях подолали в цьому напрямі й деякі інші країни європейського континенту, включаючи Італію, Іспанію, а пізніше Польщу й Угорщину та низку інших країн колишнього
соціалістичного табору, які поступово інтегрувалися в Євроатлантичну цивілізацію модерності.
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Що ж стосується країн так званого третього світу, то більшість із них не лише не змогли запропонувати якогось альтернативного проекту, а й виявилися нездатними віднайти
ефективні локальні варіанти модернізації хоча б у межах
часткової відповідності вимогам часу, коли б, наприклад,
кілька галузей колоніальної економіки обслуговували модернові інтереси капіталу метрополії.
Щоправда, згодом, переважно в 60-ті роки, модернізація все-таки вийшла за межі Заходу. Свідченням того є не
лише «японське диво», а й поява динамічної групи інших
азійських держав. Їх запізнення традиційно пояснювалося своєрідністю цінностей сакрально-трансцендентного
виміру, які часто не корелювалися з секулярним змістом
християнських за своїм походженням соціально-економічних структур. Однак, як підтвердив історичний досвід,
специфіка «східної модернізації» якраз і полягає в тому,
що здійснюється саме на засадах посилення традиційної
общинності: Японія демонструє своєрідний «комунальний
капіталізм», змінюючи лише «суб’єкта-адресата» патріархального колективізму і патерналізму та не порушуючи самого типу общинної свідомості. В результаті розчиненість
у традиційному колективі змінюється злиттям з колективом підприємства, вірність роду — відданістю фірмі, відчуття патерналістської турботи з боку общини — почуттям соціальної захищеності. Як наслідок, вільний індивідуалізм
західного типу модернізації замінюється культивуванням
традиційних форм колективної свідомості та наповненням
їх новим, індустріально орієнтованим змістом. Таким чином, практика довела можливість глибинної трансформації
масової свідомості за умови поєднання західного раціоналізму з етнокультурною своєрідністю Сходу.
Додаткові труднощі у сприйнятті такого типу модернізації створювали деякі західні науковці. В повоєнні роки вони
взялися піднести опрацьовану ними «теорію модернізації»
до іпостасі універсальної моделі, призначеної для витлумачення в єдиному ключі всіх знакових подій сучасної політичної історії. Зазначена теорія була опрацьована наприкінці 1950-х років на гранти американської Ради із суспільних
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наук, відомої за абревіатурою SSRC (Social Science Research
Council). Сорок років по тому директор SSRC Крейг Калхун,
скептично оцінюючи креативний потенціал «теорії модернізації», звертав увагу на те, що власне якоїсь однієї теорії
не було. Існували її різні варіанти, вони конкурували між
собою: була хвиля моди на «стадії зростання», згодом стало
популярним «зіткнення цивілізацій», а потім всі заговорили про «кінець історії». Зрештою прийшло розуміння того,
що соціальна теорія модернізації — «це зовсім не дана реальність, яка десь існує і яку хтось відкрив. Це — конкуренція між різними школами, конкуренція за громадську
увагу і політичний вплив, за ресурс в академічному середовищі» [100].
Широкий попит на різноманітні варіанти «теорії модернізації» був зумовлений своєрідним соціальним замовленням, що диктувалося злободенними потребами повоєнної
доби. Зокрема, як відверто зазначає К. Калхун, у той час
слід було насамперед відділити Захід від нацизму. Американські теоретики мали будь-що довести, що «нацизм
виріс не із сучасності, ми не маємо нічого спільного з нацизмом» [100]. Головна ідея полягала в тому, що американська модель ліберальної демократії має поширитися спершу
на Західну Європу, а згодом — на весь світ.
Другий аспект соціального замовлення був пов’язаний
з холодною війною, а тому для Сполучених Штатів «потрібна була додаткова теорія, здатна пояснити, «хто хороші
хлопці, а хто негідники». У Радянського Союзу була власна
теорія про те, хто також є сучасним, було уявлення про свою
альтернативну сучасність та про альтернативний модерний
соціалізм взагалі». У підсумку і «теорія модернізації»,
і «теорія розвинутого соціалізму» стали близнятами,
які народилися в окопах ідеологічного протистояння і потреба в яких відпадала в міру згасання «холодної війни».
Третій аспект соціального замовлення випливав із факту
краху колоніальної системи, виникнення і становлення нових незалежних держав. Постало питання, як інтегрувати
ці країни у капіталістичну світ-систему. І тут знову була затребувана «теорія модернізації», яка, на думку К. Калхуна,
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«була заснована на тій аксіомі, що уряди і народи так званих традиційних країн повинні будуть прийняти з ентузіазмом теоретичні передбачення й політичні приписи,
які дають їм вчені з Гарварду, Оксфорду чи Берклі» [100].
За цих умов Фонд Форда надав величезні кошти на створення «теорії модернізації», а це забезпечувало значну кількість робочих місць для експертів: відтепер вони працювали
не лише на Заході, а й як радники від американського уряду в країнах третього світу. Оскільки «теорія модернізації»
була своєрідним американським варіантом «розвинутого
соціалізму», то згодом її легко сприйняли на пострадянському просторі, зокрема й в Україні.
Результати цілеспрямованого втягування України
в процес модернізації виявилися для нашої країни неоднозначними. Залишаючи більш широкий аналіз фахівцям-економістам, пошлемося лише на матеріали круглого столу
«Американсько-українські відносини: рекомендації з погляду минулого», проведеного Інститутом Кеннана у міжнародному науковому центрі ім. Вудро Вільсона (Woodrow
Wilson International Center for Scholars). На цьому заході
перший посол США в Україні Вільям Міллер заявив, що
США зробили «величезну структурну помилку», продемонстрували «інтелектуальну зверхність» перед
Україною в момент вироблення плану радикальних економічних реформ. «Ми просто не розуміли тих величезних
економічних викликів, які стояли перед Україною в момент
її переходу від комунізму до вільного ринку. Ми підштовхували Україну до проведення земельної реформи, до кінця
не розуміючи всіх обставин… Ми сліпо наслідували американську модель, яка не могла слугувати добрим прикладом
в українських реаліях». Не маючи відповіді на питання, як
забезпечити найсправедливіший перерозподіл державного
майна в посткомуністичних країнах, США не змогли запобігти виникненню в них класу «олігархів та крадіїв державного майна» [192].
Таке визнання американського високопосадовця зовсім
не знімає провини з української сторони. Слід врешті усвідомити, що після проголошення незалежності вихідним
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пунктом нашого мислення має бути повна відповідальність
за долю країни. Навіть з поправкою на те, що суверенітет
у добу глобалізації не може бути абсолютним і повним. Бо
остаточне рішення залишається все таки за нами. В тому
числі й відповідальність за те, які наукові теорії та моделі
ми залучаємо до опрацювання національної стратегії реформ.

2.5. У пошуках дороговказу
Розпад СРСР зумовив ідеологічний вакуум, який у новостворених пострадянських державах слід було чимось заповнити. Зазначимо, що політична ідеологія, попри нашу
алергію на саме поняття «ідеологія», є специфічною ділянкою формування та функціонування соціально-політичного
знання. Зокрема, знання про сучасний світ і про наше місце у ньому, знання про перспективи подальшого поступу.
Оскільки «теорія розвинутого соціалізму» тихо сконала
і відійшла у небуття, то їй слід було терміново знайти замінника. І такого, що відкрив би нові горизонти і вніс бодай якийсь елемент оптимізму в інтелектуально виснажену
спільноту науковців у сфері гуманітарних наук.
Кінець монополії КПРС на продукування ідеологем,
вільний доступ до колись закритих фондів зберігання літератури, а також потужні можливості інтернету — все це відкрило вікно у широкий світ, дало можливість прилучитися
до набутків світової суспільної думки. Щоправда, на превеликий жаль, інтелектуальне «перехресне запилювання» на
першому етапі відбулося в дещо спрощеній, а то й спотвореній формі, якщо не догматичного запозичення зарубіжних
соціальних теорій (зокрема американської «теорії модернізації»), то принаймні імітації основних моделей та парадигм суспільного розвитку, поширених на Заході.
А тим часом в 1970-ті роки «теорія модернізації» була
піддана нищівній критиці в науковому середовищі західних університетів. Перший удар був нанесений дослідниками з Латинської Америки. Вони доводили, що їхні країни,
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ставши незалежними понад сто років тому й отримуючи
різноманітну допомогу від США, в тому числі й консультативну, виявилися, однак, у пастці відсталості. Ось тоді
Іммануїл Валлерстайн принципово відкинув основні постулати «теорії модернізації», насамперед за її телеологію, яка
приймає як даність те, що всі країни перебувають на шляху
перетворення на Америку [29]. Американський дослідник
наголошував: до аналізу будь-якого явища слід підходити
конкретно-історично, а не відштовхуватися від постулатів
будь-якої теоретичної моделі. Складалося враження, що
«теорія модернізації» доживає останні дні.
Однак розпад Радянського Союзу і неготовність нового правлячого класу незалежних держав до структурних
перетворень спричинили попит на консультантів-модернізаторів. Тут хрестоматійним прикладом є фігура Джеффрі
Сакса, який був майже нікому не відомий у Сполучених
Штатах, але раптом зажив світової популярності, взявшись
трансформувати економіку країн пострадянського простору. Саме він переконав тодішніх російських керівників у необхідності прийняти його теорію шокової терапії, наслідки
якої повною мірою відчула й Україна. Достатньо згадати,
як і ми з ентузіазмом сприймали то одкровення ліберальної
економіки від Фрідріха Хаєка, то «кінець історії» внаслідок
торжества ліберальної демократії від Френсіса Фукуями, то
принципи поділу світу як результату «війни цивілізацій»
від Самюеля Хантінгтона.
Всі три модні теорії були засновані на жорсткому і спрощеному уявленні про сучасний світ. І тут варто було б прислухатися до компетентної думки К. Калхуна, очолювана яким
SSRC знає реальну ціну (навіть в доларовому еквіваленті різноманітних грантів) кожному досліднику: «Не існує якогось
ключа, який відкриває абсолютно всі двері в поясненні світу, тому що не існує необхідного логічного зв’язку між секуляризмом, лібералізмом, вільними ринками, демократичними інститутами. Вони пов’язані між собою лише тому, що
історично виникли в такій конкретній зв’язці, в конкретних
англомовних країнах за останні двісті років. В інших районах світу можливі інші поєднання» [100].
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Внаслідок критики американської «теорії модернізації» з’явилися нові думки і судження. Останнім часом зажив популярності професор Каліфорнійського університету
(Берклі) Мануель Кастельс [108]. На його думку, світ, у якому ми нині живемо, зародився десь на зламі 1960–1970-х
років в історичному переплетенні трьох незалежних процесів. Перший знаменував собою революцію інформаційних технологій у відповідь на кризу як капіталізму з його
культом індивідуалізму, так і радянського етатизму, де
держава домінує над особистістю. Другий процес стосувався піднесення культурних суспільних рухів — йдеться про
боротьбу за права людини, фемінізм, захист довкілля тощо.
Взаємодія цих двох процесів спровокувала третій: реконструкцію суспільних відносин на шляху створення мережевого (сітьового) суспільства; розбудову нової економіки —
інформаціональної/глобальної; а також створення нової
культури — культури реальної віртуальності. Відтоді
закладена в цій економіці, цьому суспільстві і цій культурі
логіка була покладена в основу суспільних зрушень взаємозалежного світу.
Було б помилкою пояснювати ці процеси таким собі
об’єктивним результатом суто технологічних й економічних
трансформацій. Хоча б тому, що саме наприкінці 1960-х потужні суспільні рухи майже одночасно потрясли індустріальний світ: спочатку Сполучені Штати і Францію, потім
Італію, Німеччину, Іспанію, Японію, Бразилію, Мексику та
Чехословаччину. Ці зрушення у світосприйнятті відлунням
відбилися в багатьох інших країнах. Як тут не згадати і про
рух «шестидесятників» в Україні, який, щоправда, був не
«відлунням», а одним із провісників (хоч і притлумлених
радянським режимом) загальносвітових процесів.
За своєю сутністю це були культурні рухи, які в 1960-ті
швидше прагнули змінити життя, ніж захопити владу. Дії
«шестидесятників» включали багатопланові реакції на сваволю владних структур. Це був і виклик несправедливості,
й прагнення вибороти право на пошук індивідуального самовиявлення. Цей рух ніс у собі ідентичність спротиву.
Хоча його ідеї озвучували переважно студенти, однак вони
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глибоко проникали в товщу суспільства. Щоправда, весь пафос і трагізм ситуації полягав у тому, що цей громадський
тренд був приречений на поразку, як і більшість утопічних
рухів в історії, що ніколи й не претендували на перемогу.
Проте ці молоді протестувальники залишили відчутний слід
в суспільному поступі, адже багато з їхніх ідей і мрій сприймалися суспільством як культурні інновації, з якими політики й ідеологи в подальшому змушені були рахуватися.
Представники ідентичності спротиву, в тому числі й українські дисиденти, висунули ідеї, які стали джерелом боротьби
на захист довкілля, фемінізму, прав людини, рівності націй, демократії. За оцінкою М. Кастельса, «ці ідеї вимостили шлях будівництву культурних спільнот 1990-х, тоді як
криза легітимності інститутів індустріальної ери призвела
до розмивання смислу демократичної політики» [108].
Показово, що суспільні рухи 1960-х не були реакцією на
економічну кризу. Вони виникли в зеніті стійкого економічного зростання й повної зайнятості як «критика суспільства споживання». Як тут не згадати Івана Дзюбу «Звичайна людина чи міщанин?» (1959), «Інтернаціоналізм чи
русифікація?» (1965). Висунуті владою звинувачення проти ідентичності спротиву І. Дзюби не витримували жодної
критики. Свого часу провідний теоретик Клод Леві-Стросс
зазначав: «Будь-яка культура розвивається завдяки обміну
з іншими культурами. Але необхідно, щоб кожна культура
здійснювала певний спротив, бо інакше дуже швидко втратить те, що притаманне лише їй… Ця ситуація існувала фактично у всі часи. Це норма людської поведінки» [172].
Виступаючи як переважно культурницький рух, покоління ідентичності спротиву виявилося дієвим чинником
впливу на економіку, технологію та наступні суспільно-реорганізаційні процеси. Його культурна відкритість, інтернаціоналізм і космополітизм закладали інтелектуальні
засади утвердження взаємозалежного світу. Його неприязнь до засилля державно-бюрократичних структур, навіть
попри те, що деякі молодіжні лідери Заходу згодом поповнили політичні інституції (Йошка Фішер), підважувала
легітимність, здавалося б, усталених демократичних риту100
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алів. Спровокувавши деякі робітничі страйки, молодіжні
студентські рухи, однак, не стали сегментом правих/лівих
класових структур індустріальної ери, а спричинили жорстке розмежування між собою та традиційним робітничим
класом індустріальної доби.
Як наслідок, зазначає М. Кастельс, культурницькі рухи
1960-х років започаткували етап фундаментального розколу в світовому масштабі: по один бік заявила про себе активна, культурно ідентифікована власною системою цінностей
інтелектуальна еліта; а по другий бік опинилися «більш
невпевнені, незахищені соціальні групи, позбавлені інформації, ресурсів і влади, що стали рити окопи свого спротиву
саме навколо тих цінностей, які були засуджені буремними
1960-ми» [108]. І технологічна революція, і реструктуризація економіки, і критика культури зійшлися у формуванні нового світу інформаційної епохи, що прийшла на зміну
періоду індустріалізації. Плин часу в контексті модернізації історично зумовив новий рівень базових взаємовідносин
у сфері виробництва, влади й культурного досвіду.
Відтепер перед кожним індивідом об’єктивно постала
проблема вибору: з яким суспільним трендом себе ототожнювати: чи то із системою цінностей нової інтелектуальної
ідентичності, чи то із звичними критеріями та вимогами індустріальної доби. Вибір цей дуже відповідальний, бо завжди зачіпає проблему безпеки: коли індивід ототожнює себе
з якоюсь соціальною чи етнічною групою, він не лише дає
відповідь на запитання «Хто я?», а й водночас вибирає стратегію своєї життєвої поведінки.
Ключовою особливістю нової доби, на думку М. Кастельса, стала інформаційно-технологічна революція, яка дала
поштовх до виникнення інформаціоналізму як матеріальної основи нового суспільства. За умов інформаціоналізму виробництво матеріальних благ, здійснення владних функцій, а також створення нових культурних кодів
виявилися залежними від інформаційних можливостей
суспільств. Інформаційна технологія стала вкрай необхідним інструментом для ефективної реалізації процесів соціально-економічної реструктуризації. Електронні мережі є
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найбільш динамічним чинником організації людської активності. Мережева (сітьова) логіка інформаціоналізму, що
переважає нині, є провідним чинником трансформації усіх
сфер суспільного й економічного життя.
Криза моделей економічного розвитку як капіталізму,
так і радянського етатизму призвела до їх паралельної реструктуризації, розпочатої в 1970-х роках. Хоч у різних капіталістичних економіках фірми й уряди виходили з різних
критеріїв і діяли різними методами, однак загалом це спричинило виникнення і становлення нової форми капіталізму. Характерна особливість його економіки — глобалізація
провідних видів діяльності, організаційна гнучкість та оперативність в управлінні робочою силою. Тиск конкуренції,
нові форми організації праці й послаблення згуртованості
робочої сили призвели до скорочення видатків держави загального благоденства — цього наріжного каменя суспільного договору в індустріальну епоху. Нові інформаційні
технології забезпечили оновленому капіталізму необхідні
сітьові інструменти, дистанційні комунікації, методику
збереження та обробки інформації, координовану індивідуалізацію праці, одночасну концентрацію і децентралізацію
прийняття рішень.
В той же час процес реструктуризації етатизму, особливо
за умов Радянського Союзу, виявився значно складнішим.
Радянський лад був нездатним асимілювати інформаціоналізм. Це зумовлювалося низкою глибоких причин, які
випливали з природи самого радянського ладу й практики
тотального контролю над суспільними процесами з боку
партії та КДБ. Порочність цієї системи влади полягала
у жорсткому державному контролі над інформацією. На
думку партійного керівництва, такий контроль мав відігравати вирішальну роль у забезпеченні легітимності держави через її здатність маніпулювати свідомістю населення.
Так, у руслі геніальної здогадки В. Леніна про монополію
на виробництво паперу як базового засобу контролю за інформацією, усі процеси друкування, копіювання та обробки інформації завжди перебували під жорстким контролем.
Друкарські машинки були рідкістю і за їх використанням
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ретельно стежили, доступ до машин для фотокопіювання
передбачав наявність допуску служб безпеки. Використання міжнародних телефонних ліній і телекса теж контролювалося. В уявленні бюрократії саме поняття «персональний
комп’ютер» вже об’єктивно розхитувало базові засади радянського ладу. Отже, за своєю сутністю радянський етатизм відторгав поширення інформаційних технологій,
блокуючи тим самим процес спонтанної інновації шляхом
використання мережевих взаємодій.
За цих умов радянська економіка не могла перейти від
екстенсивної до інтенсивної моделі розвитку. Темпи економічного зростання стабільно сповільнювалися, що призвело до системної кризи. Зростаючий технологічний розрив
знесилив Радянський Союз у світовому економічному змаганні, залишаючи за ним роль експортера енергії та сировини. Високоосвічене населення країни виявилося у пастці
викривленої технологічної системи, яка чимдалі дужче віддалялася від світових наукових досягнень, позбавляючи дослідників ефекту «перехресного запилення» інноваціями.
Навіть воєнна машина — оплот і головна запорука існування радянського режиму — потерпала від дедалі зростаючого
технологічного відставання від противника.
Усвідомлення глибини застою і спаду деякими радянськими лідерами — від Андропова до Горбачова — зумовило спроби реорганізувати систему, подолавши інерцію
спротиву партійно-державної машини. З цією метою лідери-реформатори відкрили доступ до інформації та звернулися за підтримкою до громадянського суспільства. Однак цей
крок несподівано для ініціаторів суспільних змін викликав
могутню хвилю піднесення національно-культурних ідентичностей, наростання вимог поглиблення демократії, а це
вже вочевидь виходило за межі приписаної згори програми
перебудови. До всього додалися ще й політична некомпетентність, тактичні помилки та посилення фактора випадку, що
й спричинило внутрішній розкол апарату управління і раптовий колапс комунізму в зоні радянського впливу. Так безславно закінчився революційний експеримент, який значною мірою визначив особливості та сутність ХХ століття.
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Розділ III.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ:
СВІТ-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
«Знову я бачив під сонцем, що біг не у скорих,
і бій не в хоробрих, а хліб не в премудрих,
і не в розумних багатство, ні ласка — у знавців, —
а від часу й нагоди залежні вони».
Еклезіаст 9:11

Динаміку суспільного розвитку, згідно з концепцією німецького дослідника Рейнгарта Козеллека, визначає ступінь напруги між «горизонтом очікувань» і «пластом історичного досвіду». Що й казати — наш горизонт очікувань
під час референдуму 1 грудня 1991 р., коли вирішувалася
доля незалежності України, був справді безмежний. Та і як
було не повірити прогнозу «Дойче Банку» стосовно того, що
Україна в разі набуття незалежності має чи не найбільші серед радянських республік шанси наблизитися до найрозвинутіших держав світу. Передумовою для цього мало б бути
прийняття цінностей ідеології лібералізму: проголошення
державного суверенітету; перехід дієздатного та відповідального політичного класу до вільного ринку; створення
нової якості влади та розбудова ефективної системи державного управління, що забезпечило б суспільний прогрес.
Лише на цій основі мислилися необхідні трансформаційні
процеси для входження в сучасний глобалізований світ,
утвердження легітимності влади та формування суспільної
атмосфери, сприятливої для модернізації країни.
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3.1. Куди ведуть стадії зростання
У розбудові незалежної України доводилося зважати й
на «пласт історичного досвіду». Свого часу Володимир Винниченко красномовно визначив його зміст: «Історію України неможливо читати без брому». Більш як трьохсотлітнє
перебування в політичному організмі Російської імперії —
то під скіпетром двоголового орла, то під червоною зіркою із
серпом і молотом — негативно відбилося на свідомості українських можновладців, які на генетичному рівні засвідчили
свою здатність вірно служити імперії за чини і маєтки. Згадаймо хоча б гоголівський сюжет про аудієнцію запорожцям цариці Катерини ІІ. Впавши на коліна, козацька старшина волала: «Не встанемо, мамо, умрем, а не встанем».
І це не можна назвати художнім вимислом основоположника російської літератури, нащадка козацького роду Миколи
Гоголя. Він добре знав запопадливу вдачу своїх земляків.
Ті самі свідчення про культ царизму (зокрема «матінки»
Катерини) в Україні знаходимо й у Михайла Драгоманова:
«…коли хто хоче оздобляти патріотизм непремінно історичними «святощами», той мусить признати, що московський
царизм є й українська святощ і що через те старі українські
писателі, пишучи вірші на честь царизму, являлись зовсім
історичними патріотами» [70].
І треба було генія Тараса Шевченка, щоб на весь голос заявити:
«Кого благати ви прийшли?
Кому ви сльози принесли?
Кому ви принесли з сльозами
Свою надію? Горе з вами,
Раби незрячії! Кого?
Кого благаєте, благії,
Раби незрячії, сліпії!
Чи ж кат помилує кого?
Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь».
105

В. Ткаченко «Україна: quo vadis — к
 уди йдемо?»

Перед розбудженою Т. Шевченком Україною постало
нове завдання. Михайло Драгоманов сформулював його так:
«Тепер тілько могла стати ясно справа й про те, як увільнитись Україні і від московського чиновництва, як інтелігенції українській зорганізуватись вкупі з народом, підняти
українську національну культуру і т. д.» [70].
На біду, трьохсотлітнє імперське минуле — уніфікація,
бюрократизація та русифікація, контроль над релігійним вихованням і освітою, комплекс «меншого брата» — давалися
взнаки, притлумлювало нурт українців до незалежності. До
того ж постійна паралельна колонізація російським і українським народами велетенських територій (Кубань, Поволжя,
Семиріччя та ще «одна Сибір несходима» аж до Далекого
Сходу!), «вимивання» української інтелігенції з національного ґрунту та інтегрування її в імперську бюрократичну
структуру (усі ці прокоповичі, ягужинські, розумовські, безбородьки та ін.) давали підстави М. Драгоманову та й іншим
громадським діячам початку ХХ ст. дійти песимістичного
висновку: «От через те і я не бачу ґрунту для державного сепаратизму українського, бачу повну можливість політичної
і національної автономії української на ґрунті земської автономії (selfgovernment), до котрої й в усій Росії, в тім числі
і в великоруських земствах, висказувалась стілько раз явна
симпатія і котра рано чи пізно мусить перейти в життя і в Росії» [70]. Отже, визволення України М. Драгоманов небезпідставно пов’язував із загальнодемократичними процесами
у самій Росії, утвердженням політичних свобод у всіх імперських землях, що тільки й дало б можливість українцям організуватися у впливову політичну силу.
На жаль, так не сталося. Російський фактор залишався
дамокловим мечем, що висів над Україною і в роки радянської влади, і після проголошення незалежної України. Як
тут не згадати влучний вислів лауреата Нобелівської премії з економіки Джозефа Стігліца: «Росія — це драма, що
триває вічно». Нині історики України намагаються підрахувати, якими незчисленними людськими й матеріальними
жертвами обернувся нашому народу комуністичний експеримент встановлення диктатури пролетаріату, розпочатий
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В. Леніним в ім’я революції під гаслом пролетарського інтернаціоналізму.
Після розпаду СРСР суспільство стало перед необхідністю відповісти на виклик часу й усвідомити новий «горизонт очікувань». Згодом досвід 25 років незалежності засвідчив нові тривожні симптоми: передчуття необхідності
розпочати рахунок вже сучасним людським і матеріальним
жертвам, покладеним на олтар ринкового фундаменталізму. А поки що спостерігаємо своєрідне шокове оціпеніння
більшості вітчизняних аналітиків, які ніяк не можуть зійти з доріжки, второваної адептами домінуючих на Заході
теорій структурно-функціоналістського аналізу: чи то у вигляді моделей «модернізації», чи то «стадій зростання». Як
ми вже зазначали, ці теоретичні структури були покликані
узагальнити ліберально-реформістський досвід розвинутих
капіталістичних країн, а також сформулювати для країн
«третього світу» (а в подальшому й для пострадянських, що
скотилися до цього рівня) програму прискореного переходу
від «традиційного суспільства» до «сучасності».
У цих західних теоріях ішлося насамперед про прийняття «третім світом», у тому числі й Україною, образу ідеалізованої моделі Америки (високий рівень демократії; повна
ідилія в расово-національних відносинах; жодної згадки
про корупцію, монополістичний ВПК чи про тоталітарну
параною маккартизму 50-х років). Зусібіч тільки й чулося,
що варто лише подолати певний шерег «стадій зростання»
і будь-яка країна може досягти висот якщо не Сполучених
Штатів, то, принаймні, «великої двадцятки». Шлях цей нібито вже прокладений, перевірений досвідом, тож ніяких
велосипедів не слід винаходити, а отже — вперед до перемоги лібералізму.
Цікава деталь: ліберальну теорію «модернізації» майже
«на ура» сприйняли пострадянські науковці та освітяни —
настільки структурно вона була близькою радянському варіанту суспільствознавства. Справжні тобі брати-близнюки!
Паралелей між цими світоглядними концепціями більше
ніж досить. Зокрема, в ідеологічній полеміці часів «холодної війни» мало хто був здатний помічати, що і ліберали,
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і марксисти поділяли в принципі загальні постулати щодо
прогресу, його всезагальної стадіальності та існування непорушних законів суспільного розвитку. Точилися суперечки лише щодо кількості й найменування ступенів історичного поступу. Ліберали сповідували цивілізаційний
підхід в аналізі способів виробництва, вирізняючи «аграрне», «індустріальне», та «постіндустріальне» суспільства.
«Священнослужителі марксової парафії» наполягали на
«п’ятичленці»: «первісне», «рабовласницьке», «феодальне», «капіталістичне» та «комуністичне» суспільства. В ідеологічному запалі велася полеміка навколо низки проблем,
зокрема: кінцевої точки розвитку (або ж ліберально-капіталістична сучасність, або ж світле комуністичне майбутнє);
визначення оптимального шляху до світлого майбутнього
(реформування чи революції); навколо нормативного розуміння справедливого розподілу політичної влади і багатства
(представницька демократія чи пролетарська диктатура);
соціальної страти, яка б уособлювала носія справедливості й
щонайвищого ступеню прогресу (пошук або «справжнього»
пролетаріату, або, навпаки, середнього класу).
І представники лібералізму, і марксисти приймали за
аксіому саму ідею поступального руху відповідно до його
«стадій зростання», які слід осмислити, а відтак прагнути
до оволодіння законами цього руху. Вчорашнім марксистам
варто було лише змінити кінцеву точку прогресу: вже не обридлий «розвинутий соціалізм» з його вічним дефіцитом,
а реальний розвинутий капіталізм із його сяючими вітринами; не епоха НТР, а постіндустріальна епоха; не інтернаціоналізм світової соціалістичної системи, а глобалізація.
Отже, ставка на впровадження принципів лібералізму видавалася безальтернативною і такою, що гарантувала безумовний успіх.
Із плином першого десятиліття після розпаду СРСР згадуваний Нобелівський лауреат Дж. Стігліц привертав увагу до вже очевидного на той час факту. Хоч трансформація
пострадянського простору була ще далекою від завершення, проте вже стало цілком зрозуміло, що здійснені кроки
у напрямі суспільних перетворень не виправдали споді108
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вань більшості українського народу. «Для більшості мешканців колишнього Радянського Союзу економічне життя
за капіталізму виявилося навіть гіршим, ніж про нього казали старі комуністичні вожді. Перспективи майбутнього
похмурі. Середній клас зруйновано, створено систему «кумівського» й мафіозного капіталізму, а єдине досягнення — запровадження демократії з важливими свободами,
включно зі свободою преси — виявляється в кращому разі
недостатньо міцним…». Цілком логічно постало питання:
«Хто винуватий?». На думку Дж. Стігліца, як у Росії, так
і в інших пострадянських республіках, самі ж люди «мають нести більшу частину провини за те, що сталося. Однак західні радники, особливо зі Сполучених Штатів та
МВФ, які так швидко прийшли сюди, щоб благовістити
про ринкову економіку, також мають нести частину вини.
Хоч би як там було, вони надали підтримку тим, хто повів
російську та інші економіки шляхами, якими вони пішли, стверджуючи нову релігію — ринковий фундаменталізм — як заміну старій — марксизмові, яка довела свою
повну неспроможність». Цікаво, визнає Дж. Стігліц, що
на Заході усвідомлювали недолугість запроваджуваних на
пострадянському просторі нібито демократичних реформ,
але разом з тим заохочували до подальших кроків у цьому напрямі: «Усе це виглядало так, нібито ринкові більшовики, сповнені правдивої віри, як і західні експерти та
євангелісти нової економічної релігії, що злетілися до посткомуністичних країн, взялися застосовувати ленінські
методи у менш тяжкій формі для керування «демократичними» перетвореннями» [201].
Американський економіст визнає, що рідко коли різниця між сподіваннями й реальністю, тобто між «горизонтом
очікувань» і «пластом досвіду», була такою великою, як
під час переходу від радянської версії комунізму до ринку. Раніше вважалося, що комбінація приватизації, лібералізації та децентралізації обов’язково має спричинити
(нехай і після короткої трансформаційної рецесії) значне
збільшення виробництва. Очікувалося, що перетворення
забезпечать більші вигоди у довготривалій перспективі,
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коли старе устаткування буде замінено новим і зросте нове
покоління підприємців. А в подальшому — швидко, якщо
не відразу ж — мала відбутися повна інтеграція у глобальну
економіку, з усіма її благами. Тим часом щоденна практика
наступного десятиліття після розпаду СРСР разюче спростовувала райдужні сподівання на очікуваний прогрес у руслі лібералізму. Тобто впровадження приватної власності на
засоби виробництва не засвідчило для більшості громадян
України зримої переваги ліберальних цінностей.
Невже ж на час проголошення незалежності ніхто не був
здатний застерегти щодо загроз і ризиків сліпого запозичення чужих моделей розвитку? Не раз і нам ставили запитання: «А де ви раніше були? Чому не попередили?». Відповідь
на ці запитання міститься у номері газети «Демократична
Україна» від 4 січня 1992 р. (тоді вона виходила майже мільйонним накладом як спадкоємниця колишньої «Радянської
України»). Отже, через місяць після референдуму 1 грудня
1991 р. автор цієї книги у статті, надрукованій на шпальтах
газети писав: «Тому, коли західні політики буквально «виписують» нам демократію як засіб від усіх хвороб, слід уточнити, що мається на увазі. Демократія, як відомо, не просто
продукт історії — вона є продуктом певної історії. І коли поняття демократії утвердилося в Західній Європі як символ
певної форми і певного механізму державного правління, то
навряд чи цим же поняттям ми зможемо повною мірою передати процеси, що відбуваються у нас» [207].
Далі пояснювалося, що про «відхід», відмову від надбань
цивілізації і демократії не йдеться. Акцентувалася увага
лише на тому, що потенціал кожного народу може проявитися сповна тільки шляхом адаптації до історичних особливостей регіону, локально специфічних способів життєдіяльності. А отже, й Україна не може зарікатися від того, що
надання пріоритету гаслові «законність і порядок», може
бути першою і найнеобхіднішою стадією на довгому шляху практичного утвердження принципів демократії. А далі
вже від тисячі обставин залежатиме те, наскільки цивілізовано цей шлях буде пройдено, незалежно від того, які вимоги до України поставить Захід.
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Тут, наголошували ми, у деталях, у нюансах багато що
залежатиме від суб’єктивного чинника — історичного досвіду народу: «Звичайно, через певні обставини, як це досить
часто бувало у світі, політики можуть проголосити «найпередовішу» демократію, але згодом усе-таки життя візьме
своє і всі, зрештою, зрозуміють, що така демократія «не по
кишені». Таке підґрунтя у вигляді громадянського суспільства власників ще треба створити. Коли ж соціальні реформи
у цьому напрямі і далі будуть половинчасті і непослідовні,
то, помножені на втому і масовий вичікувальний фаталізм
одних людей і фанатизм інших, ці хисткі кроки викликатимуть неминучу небезпеку маневрування між демократією
і диктатурою. Врешті-решт, ситуація приведе до нестійкого
режиму, який завдяки уругвайському письменнику Едуардо Галькано вже зажив собі назви «демократура» [207].
То чи ж варто ще раз наголошувати, що, власне, так
і сталося. Навіть не так, як думалось, а значно гірше. І саме
про це писав за рік до Революції гідності співробітник британського Королівського інституту міжнародних відносин
(Chatham House) Джеймс Шерр. Він застерігав: існує небезпека того, що влада в Україні може забути про деякі елементарні принципи державності, а це поставить країну під
загрозу. На його думку, за президентства Віктора Януковича «важко знайти бодай одного голову важливої державної
установи, який би був справді професіоналом. Єдина якість,
яка має вагу зараз, — це лояльність. Чим гіршою стає ситуація в країні, тим менше занепокоєння викликають національні інтереси та більше домінують вузькі, особисті та
часто ганебні інтереси» [243].
Британський дослідник зазначав, що потенціал України
позитивно сприймався на Заході й у середині 1990-х, і після Майдану 2004 р. Але прикрим залишалося те, що впродовж двох десятиріч незалежності один і той же принцип
залишався незмінним: особистий інтерес переважав над
політичним, а політичний інтерес переважав над загальнонаціональним. Щоправда, були й певні особливості: «Попри те, що багато людей в оточенні Кучми не були насправді
демократами, серед них таки були вражаючі державники.
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Деякі з них були також націонал-патріотами. Вони розуміли сутність державних установ та вибудовували їх часто
практично з нуля. Вони також створили корпус освічених
та мотивованих підлеглих. Ющенко привів до влади певну
кількість людей, що мали європейські та демократичні цінності та рівень культури. Але багато з них були аматорами
та не мали чіткої дисципліни в своєму підході до управління
і також не мали розуміння влади. Принцип комфорту, а не
принцип професійності, часто визначав, хто на якій посаді
працюватиме. Ющенко ніколи не розумів того, що люди,
які можуть допомогти тобі, не мають любити тебе, а ті, хто
любить, навряд чи будуть здатні допомогти. Сьогодні [команда Януковича] вперше країною керують люди, які не є
ані демократами, ані державниками. Деякі з них навіть відверто не компетентні, і це вже ні для кого не секрет» [243].
Не секрет, що В. Янукович і не збирався модернізувати
на європейський лад очолюваний ним кримінальний режим
України. Навпаки, йшлося про «закручування гайок» для
дедалі інтенсивнішої експлуатації ресурсів — природних
і людських. Повільна, але незворотна деградація режиму набирала обертів. Результатів не довелося довго чекати: державна система, не вийшовши ще з «дитячого віку»,
увійшла у фазу старіння; криза державних фінансів поглиблювалася у процесі прямого розкрадання державного бюджету; виробнича та соціальна інфраструктури розсипалися на очах; за відсутності справжньої національної еліти з її
безкорисливим служінням батьківщині політичний клас
перетворювався на банду вбивць і грабіжників. Все це призвело до втрати моральної орієнтації широких верств народу за цілковитої недовіри його до влади, з одного боку, але й
за низького рівня здатності до самоорганізації — з другого.
Однак в суспільстві вже визрівала критична маса харизматичних особистостей, здатних до рішучих і неординарних
кроків у напрямі обмеження влади великих олігархів. Як
наслідок — вибух народного гніву знайшов своє втілення
у феномені Євромайдану.
Аналіз причин Євромайдану виявив вплив і зовнішніх
факторів. Фінансово-економічні потрясіння 2008 р., гло112
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бальна криза стали відображенням того провалля, яке утворилося між реальним та віртуальним капіталом у сучасному капіталістичному світі. Так, напередодні кризи вартість
фінансових паперів на світовому ринку перевищувала ВВП
більш ніж у 10 разів, тоді як у 1980 р. це перевищення становило лише 1,2 раза. Тобто, фінансові ділки «накрутили»
в десять разів більше паперових грошей, акцій та інших
цінних паперів, ніж було наявних матеріальних цінностей,
інтелектуальних «ноу-хау» та послуг, а тому ця велетенська
мильна бульбашка мала колись лопнути і «спалити» віртуальний капітал шляхом банкрутств.
Отже, внутрішні суперечності соціально-економічного
розвитку України і глобальні кризові явища стали проявом
фундаментальної суперечності між подальшою капіталізацією економіки (перетворення будь-якого ресурсу на капітал), з одного боку, і гострою необхідністю соціалізації
та гуманізації економіки, її підпорядкування інтересам
розвитку людини і суспільства — з другого. Результатами
економічного зростання в Україні різні верстви населення
скористалися по-різному — більше ресурсів було сконцентровано в руках відносно малочисельних груп, тоді як більшість населення була охоплена процесом пролетаризації.
У політико-правовому контексті головною причиною
неефективності суспільних змін в Україні «стала спотворена система політичної влади з домінуванням груп впливу
і конкурентною боротьбою між ними, перетворенням державних органів на засіб отримання специфічної ренти. Такий характер організації влади спричинив вибух корупції,
поширення тіньових і навіть кримінальних процесів в економіці й управлінні, спровокував фундаментальне руйнування ціннісної структури українського суспільства» [197]
За таких умов говорити про торжество на українському
ґрунті ідеальних цінностей лібералізму — «Свобода. Рівність. Братерство» — не доводиться. І справа не лише в специфіці українського ґрунту, й у сутності самого лібералізму. Звісно, ніде правди діти, розпад СРСР і світової системи
соціалізму можна вважати головним успіхом ліберальної
ідеології. Поразка радянського соціалізму в економічній,
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політичній, ідеологічній і культурній сферах є прямим
свідченням перемоги ідеології лібералізму у їхньому протистоянні. Однак серед аналітиків ця перемога вважається
сумнівною і неоднозначною: «Якщо скористатися термінологією радянського суспільствознавства, то успіх лібералізму не є «повним і остаточним», а половинчастим і проміжним. Амбіції лібералів завжди перевершували їхні справжні
досягнення. Ситуація навряд чи зміниться найближчим часом. Єдиний безсумнівний успіх лібералізму полягає в тому,
що він інституціював самокритику раніше за інші ідеології.
Він враховує також критику з боку інших ідеологій. Лише
вона [самокритика] може слугувати критерієм динаміки
будь-якої системи поглядів. Йдеться про постійне невдоволення досягнутим» [133].
Отже, явище Євромайдану — за всіх перипетій і суперечностей — засвідчило крайню необхідність вийти з тієї
системної кризи, яка виявила себе повною мірою в нереформованості країни, неефективності пострадянської (часто кажуть — трофейної) економіки, тривалому політичному паралічі та неузгодженості зовнішньої політики. Отож нічого
дивуватися, що у підсумку кризові явища переросли у владний параліч, виявили себе у нездатності незалежної України гарантувати людям безпеку і бодай якийсь прийнятний
рівень соціальної справедливості.
Тут не йдеться, про «оплакування» ситуації. Більше
того — усвідомлення факту входження нашого суспільства
у фазу «напіврозпаду» вносить певний елемент оптимізму. Не виключено, що ми нарешті досягли того дна, коли
падати вже нікуди. А тому маємо «зупинитися й оглядітися», аби спокійно усвідомити, що нині перебуваємо в точці
біфуркації з пучком різноманітних альтернатив, і лише від
нашого нинішнього вибору може значною мірою залежати
майбутня парадигма подальшого суспільного розвитку.
Але маємо подолати ще одну проблему. Чи все залежить
лише від нашого вибору і нашої волі? Йдеться про наше повноцінне входження до Європейського Союзу. До цього ми
виявилися не готовими, так само, як і євробюрократи, які
на практиці гальмували цей процес. Розмови про ті самі хи114
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ренні «двері до Європи, які для нас не закриті, але от тепер
поки що не відкриті», вже не тішать нашого честолюбства.
Провідні країни світу самі загрузли у внутрішніх проблемах (взяти хоча б рішення про вихід Великої Британії з Євросоюзу), і дехто не проти того, щоб розв’язати їх на шкоду
світовій периферії. Що багатьом з них до наших клопотів!

3.2. Проти течії: феномен Валлерстайна
А перед нами постає ще одне питання-запитання: чи достатньо ми уявляємо собі структуру сучасної світ-системи,
і своє місце в ній? Адже лише від нас залежить, чи докладемо ми достатньо зусиль, щоб увійти до клубу країн Євросоюзу. Чи багатьом країнам це вдалося хоча б у повоєнні роки?
Чому десятки досить-таки розвинутих країн світу вже півстоліття задовольняються не місцями в партері, а в кращому разі в амфітеатрі, а то й «в райку» — аж на гальорці?
Врешті-решт, чому не лише ми, а й весь так званий вільний
світ зав’язнув у фінансово-економічній кризі? Ця криза —
лише один із проявів глобального системного потрясіння,
що далося взнаки ще в 1968 р., коли в Європі та США палали студентські кампуси. Чи не стали продовженням вияву
цієї кризи події 11 вересня 2001 р. з їх палаючими хмаросягами-близнюками? Адже нинішній міжнародний тероризм — це не просто злочин, це ще й акт відчаю тих, хто
відкинутий на світову периферію і кому нічого втрачати за
політики жорсткого ґлобалізму.
Для ряду сучасних дослідників відповідь на ці запитання очевидна: головна причина системної кризи полягає
у виснаженні віри в геокультуру ліберального реформізму
і прогресивного розвитку, в утраті згоди на покору підпорядкованих груп і країн світу. Дослідники зазначають, що
ця думка перегукується із знаменитою ідеєю гегемонії, висловленою Антоніо Грамші. Він доводив, що голе політико-економічне владарювання не може існувати історично
довго без переконаності підвладних груп та середніх верств
у природності й легітимності існуючого порядку [64].
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Послаблення віри у стабільність існуючої світ-системи
зумовлює сумніви як еліт, так і широких мас, провокує внутрішні конфлікти, які можуть каскадно розширюватися, виплескуватися назовні й викликати ланцюгову реакцію. Ми
є свідками того, що подібне вже відбувалося під час розпаду
комуністичної системи, коли нові середні верстви освічених
техніків, спеціалістів та інтелігенції (та, власне, й більшість
так званого партійно-господарського активу) спробували
привести політичні структури СРСР, успадковані від часів громадянської війни й епохи індустріалізації, у відповідність до зростаючої ролі цих нових верств у радянській
державно-індустріальній ієрархії. Хоч до 1989 р. поважна
частина можновладців країн соціалістичного табору вже
усвідомила приреченість успадкованої соціально-економічної моделі, однак не змогла (чи не зуміла) знайти парадигму
національного розвитку, вдовольнившись роллю зони забруднених технологій після колапсу і фрагментації світової
соціалістичної системи. І тут знову є над чим замислитися.
Згадуваний Дж. Стігліц вважає, що глобалізація і впровадження ринкової економіки не дали очікуваних результатів у Росії та більшості пострадянських країн, економіки
яких нині здійснюють перехід від комуністичних до ринкових принципів, не в останню чергу тому, що «Захід казав
цим країнам, що нова економічна система принесе їм безпрецедентне процвітання. Натомість вона принесла безпрецедентні злидні: у багатьох сенсах для більшості населення ринкова економіка затьмарила найгірші пророцтва
комуністичних вождів». Лицемірність нинішньої політики
глобалізації, на переконання Дж. Стігліца, полягає ще й
у тому, що «Західні країни змушують бідні держави усувати торговельні бар’єри, а самі їх зберігають, перешкоджаючи країнам, що розвиваються, експортувати свою сільськогосподарську продукцію, і таким чином позбавляють їх
необхідних експортних доходів» [201].
Коментарі, як кажуть, зайві. Негативні наслідки впровадження принципів лібералізму на українському ґрунті
потребують належного осмислення нами пройденого шляху, а також звернення до теоретичних напрацювань ідео116
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логів, які піддають критиці теорію і практику сучасного
лібералізму. До них, зокрема, належить американський
дослідник Іммануїл Валлерстайн — мислитель, основоположник світ-системного аналізу, один із лідерів нинішнього ліворадикального суспільствознавства, — теоретичні
напрацювання якого викликають останнім часом дедалі
більший резонанс на пострадянському просторі [30]. Опрацьована ним світ-системна теорія спирається на запропоновані французьким істориком Фернаном Броделем принципи
комплексного історичного аналізу, що синтезують соціологічний, історичний та економічний підходи в аналізі етапів
і сутнісних особливостей суспільної еволюції. Наукова продуктивність І. Валлерстайна вражає — понад 20 книг і більше 300 наукових статей. Головна його праця — багатотомник «Сучасна світ-система».
Щоправда, до останнього часу І. Валлерстайн залишався на узбіччі наукового дискурсу в США насамперед через
ідейний радикалізм і глобальність проблем, які він виносив
на обговорення. Але цим самим, на нашу думку, він цікавий
для української наукової громадськості, зокрема для осмислення перспектив входження України до Європейського Союзу. Для досягнення цієї амбітної мети нам потрібно вийти
за межі традиційного мислення. Тоді І. Валлерстайн й артикулює модель макроекономічних змін і системних відносин, яку поки що мало хто в світі правильно розуміє, а тим
більше — здатний використовувати. Та воно й зрозуміло —
нині в інтелектуальному середовищі, яке хоче бути затребуваним «давоськими хлопчиками», престиж і вплив належить іншим аналітичним моделям, більш локальним за
рівнем узагальнення, а особливо тим, що в цілому уникають
порушення аж надто делікатних проблем владних відносин
і соціальних конфліктів, які назрівають. Однак від назрілих
проблем не сховатися. Нова доба потребує новітнього мислення, йдуть пошуки нових підходів, оскільки традиційні
моделі — і ліберальні, і марксистські — засвідчили наукову
обмеженість.
Втім, на тривале неприйняття методології І. Валлерстайна справила вплив затяжна «холодна війна» в соціальних
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науках між ліберальною реформістською ідеологією, з одного боку, і радикальною марксистською опозицією — з другого. Ця велика ідейна боротьба розпочалася не з фултонської
промови Черчилля 1945 р. і навіть не з квітневих тез В. Леніна 1917 р., а виникла практично відразу після опублікування
Комуністичного маніфесту в 1848 р. Хоч би хто і як відхрещувався від марксизму, але неможливо не визнати, що більшість суспільствознавчих концепцій сучасності відображають позиції у протиборстві між лібералізмом і марксизмом.
У зв’язку із заполітизованістю нашого ставлення до
марксизму хотілося б послатися на авторитетну думку видатного британського історика, професора Лондонського
університету, члена Королівської академії наук Еріка Хобсбаума. Згідно з його підрахунками, за індексом цитування слово «Маркс» налічує близько 3,7 мільйона посилань,
що поступається лише посиланням на слово «Дарвін» —
4,9 мільйона. Порівняно з іншими суспільствознавцями, за
частотою посилань К. Маркс значно переважає таких корифеїв науки, як Еміль Дюркгейм і Макс Вебер, а якщо взяти
відомих дослідників, як Леопольд фон Ранке (32 тисячі посилань) чи Арнольд Тойнбі (38 тисяч посилань), то й порівнювати ні з чим. Таким чином, робить висновок Е. Хобсбаум, «хоч як би ви ставилися до теорії Маркса, його постать
дотепер неймовірно актуальна». Увагу до К. Маркса нині
на Заході засвідчує й те, що з кінця 90-х років ХХ ст. «багато людей — далебі не лише прибічники лівих поглядів,
а також підприємці й економісти — почали розуміти, що
К. Маркс справді напророкував природу сучасної капіталістичної глобалізації». Марксизм, на думку Е. Хобсбаума, є
не суспільною ортодоксією, а скоріше «напрямом і методом
дослідження», а сам Маркс — «це, можливо, і не останнє
слово в сучасній соціології, але він, безумовно, перше слово
у спробах зрозуміти хід розвитку людства». Ці думки перегукуються із словами лауреата Нобелівської премії з економіки Джона Хікса: «Більшості з тих, хто прагне впорядкувати, якщо так можна висловитися, хід історії, доведеться
використати марксистські категорії або якісь їх похідні,
оскільки альтернатив цьому аж надто небагато» [233].
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Отже, ми констатуємо, що марксизм є не якимсь викрутом історії, а таким же «напрямом і методом дослідження»,
як і будь-яка інша соціальна теорія. Тож урівняємо його
в правах на існування хоча б із буржуазним ліберальним
реформізмом, зокрема з його теорією «стадій зростання» на
шляху «модернізації». За доби протистояння цих ідеологій
Іммануїл Валлерстайн не сприймав марксизму і вважався
однією з головних надій школи модернізації: у свої 34 роки
він був обраний пожиттєво професором Колумбійського університету, став частим гостем в елітних політичних салонах
Манхеттена. Із Вашингтона йому замовляли непогано оплачувані експертні оцінки, а самому вченому навіть пророкували посаду держсекретаря США. Тобто, у «зоряний час»
теорії «модернізації» (50–60-ті роки ХХ ст.) цей вчений перебував у зеніті офіційного визнання.
І раптом І. Валлерстайн починає перейматися першими
ознаками системної кризи сучасного суспільства. Можливо,
до цього його підштовхнуло вбивство у 1968 р. Роберта Кеннеді — покровителя молодого вченого. В тому ж таки 1968 р.
спалахнули як порох студентські протести. І. Валлерстайн
полишає США і від’їздить у тиху Канаду, де заглиблюється у теоретичне переосмислення самих основ сучасного світопорядку і панівних ідеологічних поглядів. Він заперечує
головні постулати теорії «модернізації» за її ідеологічну
телеологію, яка приймала за даність, що всі країни перебувають на шляху перетворення на Америку. Він намагається
винести до дискурсу питання: які межі можливостей цілеспрямованої зміни світу; чи можуть країни «третього світу»
у своєму розвитку наздогнати Захід; чим насправді були
проекти майбутнього в ліберальній та марксистській утопіях? Тобто іронія історії розпорядилася по-своєму: в процесі наукової діяльності І. Валлерстайн, який розпочинав
кар’єру ревним прихильником лібералізму, врешті-решт,
якщо і не поховав теорію «модернізації», то, принаймні,
перший почав копати їй могилу.
Підсумком цих роздумів став прорив у соціальних науках, який розпочався з публікації в 1974 р. першого тому
«Сучасної світ-системи». Книга викликала шквал відгуків:
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одні його таврували відступником як від К. Маркса, так
і від М. Вебера, інші ж підносили як нового Маркса і Вебера. Оцінки протилежні, і лише час підтвердить, що, можливо, всі вони у чомусь справедливі. Безсумнівно одне — вже
публікації 70-х років ознаменували поховання теорії «модернізації» і пов’язаних з нею підтеорій на кшталт «стадій
економічного зростання» або «традиційного суспільства».
Більшість обласканих владою економістів намагалися не
помітити цього, або ж, принаймні, спробували забальзамувати трухляве тіло теорії «модернізації», зробивши її
предметом поклоніння. Адепти теорії «модернізації» продовжували аналітично ізольоване вивчення і лише часткове порівняння окремих країн, які нібито рухаються паралельно (з випередженням чи відставанням одна від одної),
але тими самими східцями «прогресивного розвитку» від
національної «традиції» до «сучасності» ліберальної економіки і демократії на зразок США. За цієї ситуації принципова відмінність світосприйняття І. Валлерстайна дала
йому можливість акцентувати увагу на тому, що історична
реальність у цю схему ніяк не вкладається: «Нам властиво
не звертати увагу на історію. Ми часто не можемо зібрати
ланки воєдино, а потім дивуємося, що не збуваються наші
прогнози» [29].
Один із кардинальних висновків вченого полягає
в тому, що національні держави не можуть бути самостійною і самоцінною одиницею вивчення, хоч щоб нам
приписували національна гордість або ті чи інші чиновницькі установи. Як в астрономії об’єкт дослідження єдиний —
Всесвіт, так і в соціальній історичній науці одиницею
дослідження має бути вся світ-система. На тверде переконання І. Валлерстайна, лише в межах усієї світ-системи виникають і можуть продуктивно досліджуватися
дві основні інституційні опори сучасності — держави
і ринки. «Ми наполягали на тому, що соціальна дійсність,
в якій ми живемо і в якій визначається наш вибір, не обмежена численними національними державами, громадянами
яких ми є, але являє собою дещо більше — те, що ми називаємо світ-системою. Ми говорили, що у світ-системи безліч
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інститутів — держави і міждержавні структури, виробничі
фірми, домогосподарства, класи, різноманітні групи і об’єднання — і саме ці інститути формують основу, яка дає можливість системі функціонувати, але в той же час підживлювати конфлікти і протиріччя, які пронизують її. Ми довели,
що ця система є суспільною формацією зі своєю історією,
і нам необхідно пояснити її витоки, змалювати роботу всіх
механізмів і насамкінець зуміти розгледіти неминучу кризу» [29].
Відтак І. Валлерстайн перетворився на вкрай незручного
теоретика в західній соціології. Ліберальна традиція позитивізму як само собою зрозуміле передбачає якщо не ігнорування, то хоча б дистанціювання від незручних питань, що
зачіпають делікатні інтереси бізнесу і влади. І на те є свої
причини. Так, непрямий контроль з боку владних структур
над центральними науковими інституціями забезпечується: механізмом розподілу університетських посад; практикою цілеспрямованого надання грантів; прихильністю
до лояльних науковців з боку головних професіональних
журналів або, навпаки — неприхильністю до інакомислячих; практикою забезпечення підтримки у разі висунення
на Нобелівського лауреата з економіки. З огляду на це із
1980-х років, здавалося б сама доля відвернулася від І. Валлерстайна. Після потрясінь 1960–1970-х західна політична
ортодоксія підняла голову і відродилася у вкрай консервативних формах. Цьому сприяла «рейганівська революція»
у зміні бюджетних пріоритетів. На тлі повсюдних бюджетних криз, збідніння матеріальних основ науки та вищої
освіти відбувалася ерозія позицій інтелігенції, насамперед
на політичному полі. Зникло багато інтелектуальних ніш,
значно звузилося коло дискусійної тематики в суспільних
науках. Відбувалася «прагматизація» освіти і науки: повсюдно спостерігалося стрімке зростання шкіл бізнесу, права і прикладної інформатики — тих видів освіти, які функціонально пов’язані з неоліберальною глобалізацією. І саме
в цей час, йдучи проти течії, І. Валлерстайн активно публікувався, послідовно обстоюючи власний прогноз ризиків —
американської гегемонії у світ-системі.
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Щоправда, із початком ХХІ ст. інтелектуальний клімат істотно змінився — кумири рейганівських часів з їхнім культом Адама Сміта зникають із дискурсу, натомість
І. Валлерстайн продовжує спокійно й продуктивно працювати. Важко сказати, наскільки його погляди загальновизнані у наш час. Відома ж істина: роль і значення науковця
і його відкриттів прояснюється лише у працях наступних
поколінь. Утім, уже нині є ознаки того (і ми їх теж відчуваємо у своєму житті), що після «наїзду» ортодоксальної ідеології буржуазного лібералізму у вигляді ринкового фундаменталізму починається нова фаза в еволюції політичних та
інтелектуальних полів. Зокрема й в Україні інтелектуальна громадськість відчуває, що ми маємо переступити фазу
«дикого капіталізму», хоча горизонт наукового осмислення
шляхів виходу із ситуації ще залишається захмареним.
І. Валлерстайн запропонував нове бачення й відповідну
до нього концептуальну оптику, які неочікувано багато пояснюють в картині влади і ієрархічного облаштування світу.
Таке бачення, на наш погляд, особливо прийнятне для посткомуністичної Східної Європи. Ми здатні його сприйняти,
бо вже позбавилися багатьох ілюзій і поки що зберегли певний інтелектуальний потенціал. До того ж у нас є одна перевага — ми, образно кажучи, засвоїли вже не лише К. Маркса, а й М. Вебера. Але щоб просунутися далі від класиків,
їх потрібно не лише засвоїти, а й подолати і ортодоксальну
марксистсько-ленінську традицію, і ліберально-реформістську. Причому долати їх слід неодмінно разом, позаяк потужна ортодоксія ніколи не з’являється самотньою, а неодмінно в парі з нібито взаємовиключною антиномією.
Слід усвідомити насамперед неадекватність теорії «модернізації», яка все ще присутня в нашому мисленні. Як
уже зазначалося, її теоретики стверджували, що проблема
сучасності полягає в необхідності подолати різницю в рівні
розвитку між «першим» та «третім світом». Традиційні суспільства, наставляли теоретики модернізації, мають піти
шляхом Заходу в сучасний світ. Малося на увазі не часткове оновлення, а здійснення своєрідного стрибка. Однак,
практика 50–60-х років довела, що політична незалежність
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виявилася недостатньою для подолання економічної залежності, а спроби «наздогнати» розвинуті капіталістичні країни в цілому були невдалими. Тоді теоретики запровадили
до наукового вжитку поняття «залежного», або «периферійного», капіталізму, який набуває ознак, невластивих розвинутому. Країни «третього світу» входять у фазу затяжної
кризи, оскільки ні затриматися на докапіталістичній стадії, ні наздогнати Захід вони не можуть. Судячи з усього, ця
характеристика найбільше стосується сучасної України.

3.3. Ядро, напівпериферія та периферія
Особливо важливим для нас є те, що в процесі аналізу І. Валлерстайн кладе концепцію «залежного розвитку»
в основу свого світ-системного підходу. Замість ліберальної «тричленки» чи марксистської «п’ятичленки» як етапів суспільного розвитку американський дослідник кладе
в основу дослідження «соціальні системи», поділяючи їх
на «міні-системи», «світи-імперії» та «світи-економіки».
Міні-системи — це високоавтономні одиниці, характерні
для епохи мисливства і збиральництва, які вже практично щезли, й вони не цікавлять дослідника. Більш стійкими
світ-системами виявилися світи-імперії (Китай, Рим тощо),
засновані на данницькому способі виробництва, де політична єдність економіки існувала і за наявності високої адміністративної централізації («імперська» форма), і за її відсутності («феодальна» форма). Але й світи-імперії також не
цікавлять І. Валлерстайна.
Предметом його дослідницького інтересу є капіталістична світ-економіка (далі — КСЕ), яка формується у процесі
вивільнення економіки з-під диктату політичної влади, характерного для світ-імперії. Виникнення КСЕ відносять до
ХVI ст., базуючись на широкому розподілі праці (меншою
мірою — географічно, більшою — соціально). Її складові частини — ядро, напівпериферія і периферія. В результаті аналізу І. Валлерстайн приймає ідею «залежного розвитку»:
внаслідок нееквівалентного обміну ядро виграє (розвинуті
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капіталістичні країни), периферія програє («третій світ»),
а напівпериферя (наприклад, так звані держави БРІКС —
(Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка) посідають проміжне становище.
В ядрі капіталістичної світ-економіки перебуває світовий лідер — гегемон. В ролі гегемона виступали: в середині
ХVIІ ст. — Голландія, в середині XIX ст. — Великобританія,
в середині ХХ Сполучені Штати Америки. Більш точніше
в ролі крайніх часових точок періоду гегемонії Валлерстайн
пропонує 1625–1672, 1815–1873, 1945–1967 рр. Навколо
КСЕ в ролі зовнішньої арени перебували інші світи-системи («міні-системи» та «світи-імперії»), які з часом були
нею поглинуті. Населення КСЕ становить «статусні групи»
і «класи», які усвідомлюють свої інтереси і борються за них.
Такі, в стислому викладі, методологічні засади І. Валлерстайна. На нашу думку, вони можуть бути доволі продуктивними у дослідженні проблеми входження України
в сучасний глобалізований світ. Утім, що насамперед може
цікавити в цьому аналізі Україну, то це співвідношення капіталістичної світ-економіки в цілому з окремими суспільствами.
Україна не є предметом аналізу американського дослідника, та й взагалі в його дослідженнях існування окремих
суспільств — національних держав — вважається фактором
другорядним, похідним від існування світових соціальних
систем. Слід ще раз акцентувати на тому, що, за І. Валлерстайном, не національні держави об’єднуються в системи,
а навпаки, самі системи породжують соціально-історичні
організми держав. На наш погляд, для минулих епох такий
підхід, можливо, не є повною мірою виправданим. Але слід
погодитися з тим, що для сучасності, коли Україна лише
утверджується в національній державності (та ще й за умов
слабкого громадянського суспільства і не належно консолідованої нації), характерним є сильний зворотний вплив
міждержавної системи як на процес формування окремої
держави, так і на її статус і легітимність у світовій спільноті.
Власне, капіталістична світ-система впливала на формування національних держав і в минулому, втягуючи їх
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у процес капіталістичного виробництва або залишаючи обабіч магістрального напряму розвитку. Згідно з баченням
І. Валлерстайна, еволюція капіталістичної світ-економіки
мала дві тенденції. Перша — територіальне розширення, що
означало формування периферії шляхом підпорядкування
зовнішніх арен. Друга — боротьба за гегемонію в ядрі.
У плані географічному картина розширення капіталістичної світ-економіки набувала такого вигляду. В XVI ст.
до її складу входить більша частина країн Європи (крім Росії і Туреччини — світ-імперій) та іберійська (іспанська та
португальська) Америка. В XVII ст. до складу КСЕ ввійшли
Північна Америка й Кариби. У XVIII ст. до КСЕ долучилися Росія, Туреччина, Індія та узбережжя Західної Африки.
У другій половині ХІХ ст. система охоплює решту країн
Азії, Африки й Океанію.
Включення тих чи тих географічних зон відбувається
поступово, в міру того, як ядро капіталістичної світ-економіки стає потужнішим. Так, морська техніка європейців
уже в XVI ст. забезпечувала перевагу в Індійському океані,
а сухопутна — лише в XVIII ст. дала змогу завоювати Індію.
Включення нових зон означало, по-перше, переорієнтацію
виробництва периферійних країн для роботи на світовий
ринок (розвиток гірничовидобувної промисловості і плантаційного сільського господарства) і, по-друге, запровадження необхідних політичних змін. Для нас особливо важливо усвідомити, що державні структури світової периферії,
класи і статусні групи завжди уніфікувалися відповідно до
стандартів капіталістичної світ-економіки в цілому. Таким
чином, те неприйнятне для нас різке соціальне розшарування, що відбувається нині в Україні, або масове поширення
невластивих для нашої культури стереотипів поведінки є
наслідком не лише недолугої політики правлячого класу
України, а й взаємодії різноманітних факторів, насамперед
зовнішніх. У процесі формування периферії окрема держава (там, де вона зберігалася) завжди видозмінювалася
так, що втрачала частину суверенітету, відтоді її структури
функціонували «як члени міждержавної системи і під її керівництвом» [255].
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Допоки зберігалася можливість екстенсивного зростання капіталістичної світ-економіки відбувався процес відвертої колонізації. Однак у ХХ ст., коли ці можливості
було вичерпано, КСЕ, переживши кризу, вступила у нову
фазу відносин ядра і периферії — запровадження політики неоколоніалізму, яка в принципі зберігає суть відносин
«центр — п
 ериферія».
Однак тут постає питання: як за доби протистояння капіталізму і «реального соціалізму» можна вести мову про
соціалістичний табір, а тим більше про СРСР як складову
частину капіталістичної світ-економіки? І. Валлерстайн
щодо цієї проблеми має власну інтерпретацію: СРСР був насправді напівпериферією капіталістичної світ-економіки,
так само як і Російська імперія до, а Російська Федерація
після розпаду СРСР. Американський вчений ставив опонентам запитання: де хоч одна класифікаційна ознака, яка б
виключала СРСР із капіталістичної системи? В СРСР теж
відбувався процес експлуатації, щоправда, не окремими
підприємцями, а партійно-господарською номенклатурою
як колективним експлуататором. Щоб зрозуміти логіку дослідника, слід розглянути його трактування щодо інтеграції
в капіталістичну світ-економіку Російської імперії, у складі
якої перебувала й більша частина нинішньої України.
З огляду на тривалий історичний період виникнення
капіталістичної світ-економіки Росія залишалася зовнішньою ареною. Московське царство, остаточно створене Іваном Грозним, було одним із багатьох світ-імперій. Перше
зіткнення цього світу-імперії з капіталістичною світ-економікою — Лівонські війни 1558–1583 рр. — закінчилися
внічию. Як пише І. Валлерстайн, «якби переміг цар Іван —
значна частина Європи увійшла б у його світ-імперію і перестала б бути капіталістичною, як це трапилося з Новгородською республікою. Якби переміг Захід — Смутні часи,
найімовірніше, переросли б в остаточний розпад імперії,
у виникнення немічних держав із наступним включенням
їх до складу периферії. Такою була добре нам відома історична траєкторія Моравії, Речі Посполитої, пізніше Китаю,
імперії Османів і Великих Моголів. Периферії просто не ви126
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стачає ресурсів для підтримання відносно ефективної системи влади. Московія ж за ХVII ст. приєднала Сибір, створила
могутню для свого часу мануфактурну промисловість, і це
допомогло їй за правління Петра І увійти в європейську політику «при шпазі» [31].
Росія була інтегрована у капіталістичну світ-економіку
в XVIII ст., у період правлінь Петра І та Катерини ІІ (що відповідає звичній тривалості інтеграції) і «дала класичний
приклад не периферії, а саме напівпериферії — держави, яка
химерно поєднувала як ознаки ядра, так і периферії». Ознаки ядра в Росії І. Валлерстайн вбачає «в армії і в усьому, що
в Росії з нею пов’язано. На відміну від азійських імперій Росія XVIII–XIX ст. контролювала значний військовий потенціал, розміщений поблизу європейського ядра світ-системи.
Росію можна було закликати як вирішального союзника
у внутрішньоєвропейських конфліктах, починаючи із Семирічної війни і, особливо, з часів наполеонівської спроби
перешкодити наступу британської торговельно-промислової гегемонії» [31].
Далі, згідно з І. Валлерстайном, час між правлінням
Катерини ІІ та Олександра ІІ характеризувався погіршенням умов обміну між Росією і ядром КСЕ, що загрожувало
сповзанням країни на периферію. Таку перспективу було
упереджено скасуванням кріпосного права та зроблено
спробу вивести Росію на рівень розвинутої капіталістичної
країни. «Однак після 1873 року відбулося загрозливе накладання циклічного стискання КСЕ на внутрішню російську
соціальну кризу і дедалі зростаюче політичне бродіння…
Росії забракло економічних ресурсів, щоб слідувати курсом
Бісмарка, тому націоналістичний консерватизм Побєдоносцева набув суто реакційного забарвлення. Це заганяло
імперію в глухий кут, здатний викликати значні внутрішні поразки і, очевидно, внутрішній вибух» [31]. Реформи
С. Вітте і П. Столипіна — варіант «бюрократично спрямованої індустріалізації» — не були доведені до кінця. В країні
вибухнула революція.
Однак, зазначає І. Валлерстайн, після 1917 р. мало
що змінилося, майже нічого. «Катастрофа зруйнувала
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соціально-політичну систему Російської імперії, але далебі не КСЕ, блоком якої Росія залишалася протягом всього
періоду після 1917 року. Ні певна економічна замкнутість
СРСР, ні воєнне протистояння Заходу, ні тим більше ідеологічна риторика комуністів не дають підстав вважати, що
в Росії була створена принципово інша, особлива історична
система… Ні прагнення до імперського експансіонізму, ні
створення системи перерозподілу і соціальних гарантій для
досить широких категорій населення, ні націоналізація виробництва, ні тим більше репресивний режим не виходять
за межі того, що є в межах КСЕ» [31].
Так само нічого принципового не змінилося і наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років. Просто «всесвітня криза 70–80-х років поставила під сумнів увесь курс на
військово-бюрократичну модернізацію, який походив від
Вітте і Столипіна, і виявив відносну слабкість радянського
апарату управління» [31]. Висновок однозначний: в Росії
не відбулося переходу до капіталізму, оскільки, за Валлерстайном, будь-яка експлуатація в сучасному світі є капіталістичною, а значить, капіталізм в Росії і так існував. Щоправда, ця своєрідна форма капіталізму існувала без ринку
(в його європейському розумінні), але відсутність внутрішнього ринку в економіці окремого суспільства не відіграє
суттєвої ролі, коли це суспільство включене в систему ринку світового.
Деякі російські дослідники не згідні з такою версією
І. Валлерстайна і обстоюють думку, що СРСР не входив
до капіталістичної світ-економіки, а був центром іншої
світ-системи, яка утворилася шляхом відколу від КСЕ. Не
станемо заперечувати — тут справді є низка питань, на які
модель І. Валлерстайна навряд чи дасть вичерпну відповідь. Однак нас зацікавить один принциповий момент: навіть опоненти Валлерстайна визнають, що «СРСР за останні
роки свого існування поступово втягувався в залежність від
КСЕ; нові незалежні держави, які з’явилися на його уламках, з самого початку виникали як країни залежного капіталізму… Інтеграція різних країн, як відомо, відбувається
з різною інтенсивністю, і статус нових членів КСЕ буде во128
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чевидь різним, Росія ж, імовірно, в кращому разі віднайде
своє колишнє місце напівпериферії» [87].
Така інтерпретація в принципі не суперечить світ-системному підходу в цілому і, на нашу думку Росія нині вже набула
статусу напівпериферії, що входить у «велику двадцятку».

3.4. Будьте прагматиками — 
вимагайте неможливого!
Проблема завоювання і втрати гегемонії в капіталістичній світ-системі є однією з провідних у концепції І. Валлерстайна, що потребує окремого і детальнішого висвітлення.
В загальних рисах хронологію становлення ядра КСЕ можна подати у вигляді своєрідних циклів: 1) повільне накопичення сил претендентами на гегемонію за умов занепаду попереднього гегемона; 2) відносно швидкий кризовий період
«війни за гегемонію», що визначає переможця; 3) повернення до суперництва між гегемоном, що постійно занепадає
і новими претендентами. Щоразу, війна за гегемонію тривала приблизно 30 років: 1618–1648 рр. — у лідери вийшла
Голландія; 1792–1815 рр. — перемогла Великобританія;
1914–1945 рр. — капіталістичну світ-економіку очолили
Сполучені Штати Америки.
Всупереч панівній на Заході тенденції, І. Валлерстайн
послідовно обстоює думку, що панування США почало хилитися до занепаду вже в 1967–1973 рр. За його прогнозами
наприкінці ХХ ст., найбільш імовірним гегемоном у найближчому майбутньому могла б стати Японія, її молодшим
партнером будуть Сполучені Штати Америки, а Китай перетвориться на їхню спільну напівпериферію. Чи справдиться цей прогноз — інше питання. Але в цьому передбаченні об’єднана Європа мала б залишитися на другій позиції
в ядрі капіталістичної світ-економіки, а її напівпериферією
може в подальшому бути Росія. Що нас цікавить понад усе
у світ-системі І. Валлерстайна — це сумна доля країн капіталістичної периферії. Щоправда, в регіоні Східної Європи
не все так однозначно. Але в регіоні кризової «південної
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дуги» становище, за прогнозом американського дослідника,
безумовно погіршиться: тут «наново відкритий Китай займе
в товарних ланках місце безлічі країн третього світу — від
Афганістану і Бангладеш до Алжиру і Замбії. Ті виявляються просто зайвими для функціонування наймогутнішого
трикутника накопичення капіталу в наступному столітті
[XXI]. Безробітні світового рівня… Вони не мають перспективи ні як робоча сила, ні як споживачі» [31].
Логічно постає питання про місце України в ієрархії країн світу та перспективу входження її принаймні до «великої
двадцятки». Тут, як мовиться, більше проблем, ніж якихось конкретних передбачень. Наприклад, який інвестор
із G‑20 зацікавиться проектами в державі Україна, яка відповідно до оцінки американського дослідницького центру
The Heritage Foundation сумісно з газетою The Wall Street
Journal посідала в 2015 р. 162-е місце за індексом економічної свободи, перебуваючи у сусідстві між Соломоновими
Островами (161 місце) і Демократичною Республікою Конго (163-е місце). У цьому дослідженні країни світу поділені
на п’ять категорій: «із вільною економікою»; «із переважно
вільною економікою»; «із помірно вільною економікою»; «із
переважно невільною економікою» та «країни із невільною
економікою». Саме до п’ятої категорії й віднесено Україну
та ще зо два десятка таких країн, як М’янма, Еквадор, Болівія, Чад та ін. [175].
Усі ці низькі рейтинги мають одну системну причину —
неефективність ланок державного апарату. Тож напрошується висновок: державу слід розбудовувати з притаманними їй ієрархією, субординацією, системами управління,
обліку та контролю, чітким визначенням функціональних
обов’язків, прав, повноважень і відповідальності. Без забезпечення цих умов ставити питання про здатність однієї держави самотужки і в доволі короткий термін подолати економічний розрив «стадій зростання» та наздогнати «велику
двадцятку» дуже проблематично.
Можливості вирішення таких завдання, на нашу думку,
слід було б розглядати комплексно. Той же І. Валлерстайн
стверджує, що за умов глобалізації вважати «розвиток» од130
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нозначно «національним розвитком» було б ілюзією. Якщо
розглядати розвиток світ-системи як цілого, а не суми окремих країн чи цивілізацій, то виявиться, що один і той же
його етап забезпечив одним народам багатство, а іншим —
злидні; те, що для одних стало злетом, для інших обернулося занепадом. Що важливо — одного не буває без другого. Доки існує капіталістична світ-економіка, доти існує і її
ядро. Воно не може розширюватися, якщо не розширюється
уся КСЕ. А їй вже нікуди нині розширюватися: бо вона охопила весь світ.
Ядро у цій системі тяжіє до стабільності, і якщо одна
з країн посяде в ньому місце гегемона, то це означатиме, що
інша країна це місце втратить, в кращому разі, перетвориться на привілейованого партнера новоявленого гегемона. Поява нового гегемона — не завжди на користь решті світу.
Після такої зміни розрив у доходах між різними секторами
КСЕ як єдиного цілого може навіть збільшитися, а отже,
низка нових країн, імовірно, буде відкинута на узбіччя.
І. Валлерстайн зазначає, що за умов, коли місця в ядрі вже
зайняті, «національний розвиток», як правило, не дає позитивних результатів. Так само як капіталістами можуть бути
лише декілька відсотків населення, а решта — переважна
більшість — капіталістами ніколи не стануть, так і країн,
що входять до ядра («світових капіталістів»), завжди буде
небагато. Решта ж залишаться «світовим пролетаріатом»
або навіть «світовими безробітними» з усіма соціальними
наслідками цього становища.
Отже, на порядку денному України знову постає питання: що день прийдешній нам готує? Пошуки відповіді підводять нас до справді філософської проблеми: чи спроможні
ми змінювати обставини свого життя, щоб ставити перед собою таку амбітну мету, як, наприклад, входження до «великої двадцятки», а чи об’єктивні обставини життя врешті-решт візьмуть над нами гору? Чи не станеться так, що,
надірвавшись у прагненні реалізувати завідомо недосяжну
мету, ми вкотре будемо відкинуті на узбіччя нашої фатально бездержавної минулої історії? Адже думка про приреченість людської долі сягає ще часів шумерського «Епосу про
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Гільгамеша»… Однак ми живемо в ХХІ ст., а тому, відкинувши непродуктивну думку, маємо вдатися до системного
наукового осмислення свого минулого, сьогодення і майбутнього.
Нас непокоять питання: чи дано людині змінити хід подій, подолати інерцію історії та вийти на осмислений новий
виток суспільного розвитку? Коли і завдяки чому людина
робить суспільні структури підвладними собі, і навпаки,
коли ці структури підпорядковують собі людину? Не хотілося б, щоб ці думки сприймалися як таке собі академічне
розумування чи постмодерністські вибрики. Адже йдеться
про фундаментальну проблему суспільних наук щодо пріоритетності: суб’єктивної волі громадянського суспільства
та наших владних структур до здійснення соціальних перетворень, з одного боку, та приреченості як підвладних, так
і владарюючих рахуватися з об’єктивними обставинами —
з другого. Мовою соціологічних теорій це формулюється як
проблема співвідношення людської агентності та безособистісної суспільної структури. Або інакше кажучи, співвідношення особистісної волі та інертності суспільної системи.
Ці роздуми — не втеча від нагальних проблем сьогодення
у сферу «наукового теоретизування», бо, за словами Іммануїла Канта, «найбільш практичною річчю є хороша теорія».
Ці слова стосуються і методологічних принципів наукової
критики.
Відповідь на зазначені питання у найбільш загальному вигляді сучасна наука трактує так: людина здатна кардинально змінити існуючі структури, але лише в короткі
моменти біфуркації, коли стара структура увійшла у фазу
кризи. Тобто у фазу того самого переходу від одного порядку
до іншого через хаос, коли ослабляються і стають рухливими суспільні скріпи. Більше того — на зламах історичного
розвитку простір можливого стрімко зростає пропорційно
кризі структур. Тоді навіть слабкі та історично випадкові
імпульси можуть спричинитися до історичних змін і тривалих наслідків. Такі висновки вносять в суспільство певний
елемент якщо не оптимізму, то, принаймні, хоча б надії на
вихід із застою. За інших умов (жорсткої стабільності, від132
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сутності принципових транзитивних зрушень) людська діяльність має результат лише тоді, коли її вектор відповідає
загальноприйнятному спектру допустимих дій. В разі, коли
система не вичерпала себе і демонструє ще певну здатність
до самовідтворення, навіть найбільш «героїчні» зусилля дисидентів чи бунтівників будуть погашені «зашкарублими»
інерційними структурами.
Тут не йдеться ні про глорифікацію «революціонерів»,
ані про огуду «консерваторів». Слід, очевидно, зважати на
парадоксальність історичного поступу, адже осуджені нині
«зашкарублі» та віджилі інерційні структури, з’явилися
свого часу на світ теж як результат пошуків виходу з минулих криз. Ці структури також були плодом людських зусиль
щодо подолання певних проблем у минулому. Такі спроби
на якомусь етапі історичного розвитку виявлялися більшменш ефективними, а тому завжди були і залишаться лише
частково успішними, а отже, закономірно приреченими на
критику. Поважна наукова критика, на відміну від публіцистичних заяв, завжди толерантна до своїх попередників.
Адже будь-яка соціальна структура, перш ніж стати об’єктивною реальністю, а в подальшому увійти у стадію кризи,
теж була колись і кимось з певних причин побудована. І ось
тепер головне дослідницьке завдання полягає у тому, щоб
знайти відповідь на запитання: коли і ким була започаткована ця конкретна суспільна структура… Чому і наскільки
ефективно вона функціонує (або не функціонує)? Наскільки тривалою може виявитися її життєздатність? Наскільки
кардинальними й ефективними можуть бути результати
реформування капіталістичної світ-системи і, відповідно,
України як периферії цієї системи? Чи є раціональний
смисл у романтичному гаслі «вимагайте неможливого»?
Врешті-решт, якщо політика є саме мистецтвом можливого, то як нам дізнатися, що є можливим, а що нам не до
снаги? Власне, всі суспільні процеси в кінцевому підсумку
мають розглядатися як практика реалізації можливих альтернатив на основі аналізу попередньої еволюції системи. Це
потрібно й для того, щоб у нинішній точці біфуркації, в якій
перебуває Україна, спробувати прийняти єдино правильне
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рішення й розвернути розвиток системи у свідомо обраному
напрямі.
Отже, ми ставимо перед собою завдання здійснити теоретичний аналіз і максимально зрозуміти той світ, у якому
живемо і де намагаємося здобути собі гідне місце. І в цьому
нам мають допомогти напрацювання Іммануїла Валлерстайна. Відразу зазначимо, що ставимося до доробку цього
дослідника, в тому числі й до його прогнозів, як до однієї
з можливих версій. Жоден із теоретиків не викликає стільки критики, а то й просто відторгнення, як він.
В аналізі перспектив на майбутнє І. Валлерстайн виходить із трьох засновків. Перший має на увазі, що історичні системи, як і будь-які інші, мають обмежений термін
існування. У них є початок і тривалий період розвитку,
але в міру відхилення від рівноваги і досягнення точки біфуркації настає їх кінець. Другий засновок передбачає, що
в таких точках біфуркації незначні дії можуть викликати
масштабні зміни, а наслідки самих біфуркацій по самій своїй природі непередбачувані. Третій засновок полягає в тому,
що сучасна капіталістична світ-система вступила в стадію
завершальної системної кризи і навряд чи існуватиме через
п’ятдесят років. Однак, оскільки результати кризи не можна визначити наперед, ми не знаємо, чи буде нова система
(чи системи), що прийде на зміну, кращою чи гіршою від тієї,
в якій ми живемо. Єдине, в чому впевнений І. Валлерстайн,
це те, що перехідний період буде часом потрясінь, оскільки
ціна переходу аж надто висока, хоч його перспективи вкрай
неясні, а потенціал впливу, здавалося б, незначних змін на
кінцевий результат може бути дуже великим.
І. Валлерстайн поділяє думку, К. Маркса про те, що капіталізм призводить не лише до відносного, а й до абсолютного зубожіння більшості: «Велика ілюзія теорій модернізації полягала в обіцянках зробити всю систему ядром, без
периферій. Сьогодні вповні очевидно, що це нездійсненно»
[31].
За ситуації, коли капіталізм виявляється неспроможним забезпечити більшості населення Землі прийнятні умови життя, неминучим стає кінець його мирного панування
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і «вичерпаність» панівної ідеології — лібералізму. Подальший розвиток суспільства І. Валлерстайн вбачає на шляху
знищення існуючого донині непомірного капіталістичного
присвоєння, переходу засобів виробництва в руки безпосередніх виробників. На його думку, поділ світу на ядро і периферію зникне не внаслідок долучення до ядра нових країн, а через поступове відживання самого капіталізму. Але
цей варіант, наголошує І. Валлерстайн, не гарантований,
а може бути завойованим лише в наполегливій боротьбі.
Отже, американський дослідник власним шляхом доходить висновків, які свого часу зробив К. Маркс. Іронія історії
полягає в тому, що, послуговуючись теорією І. Валлерстайна, ми маємо справу не з варіантом марксизму, а з незалежним підтвердженням правоти окремих положень К. Маркса
колишнім адептом ліберальної концепції «модернізації»,
що мала на меті замінити марксизм.

3.5. Реальний суверенітет «суверенної бюрократії»
З огляду на поставлені нами проблеми віддалена перспектива у 50 років хоча й несе в собі значну наукову креативність, однак може мало що важити для сучасних політиків. Їхня функція — здійснювати політичний курс «тут
і тепер» і досягати зримих результатів для нинішнього електорату. Останній пов’язує свої сподівання на майбутнє з посиленням процесу демократизації, і ми є свідками того, що
певна демократизація насправді є. Втім, конкретна практика «впровадження» демократизації в Україні, на жаль, не
зменшує, а, як ми поки що переконуємось, посилює великий безлад внаслідок опозиції олігархату.
До того ж більшість людей розуміє демократизацію насамперед як вимогу рівних прав на отримання трьох основних благ: прийнятного доходу (робота, пенсія); доступу
дітей до освіти; відповідного медичного обслуговування.
Більше того, у міру розширення демократизації люди наполягають не лише на отриманні цих благ, а на регулярному
підвищенні їх мінімального рівня. Однак мало хто бере до
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уваги те, що такий рівень забезпечення неймовірно дорогий.
Про це свідчать хоча б ті перепони, які чинилися президенту США Б. Обамі в його діяльності з реформування соціальної сфери, насамперед охорони здоров’я. Що вже говорити
про такі країни, як Китай, Індія, Росія, Україна. Єдиний
шлях до того, щоб кожен справді міг отримувати більше
благ — це створення нової системи перерозподілу світових
ресурсів, яка б радикально відрізнялася від тієї, що ми має
мо сьогодні.
Тим часом суверенна бюрократія пострадянського простору, в тому числі й українська, неспроможна кинути виклик існуючій світ-системі насамперед тому, що вона сама
ще через низку об’єктивних умов має легалізуватися у цій
системі. Суть проблеми полягає в тому, що національна
ідентичність українського правлячого класу — не лише
продукт самоствердження — вона має бути визнана іншими в контексті міжнародної легітимності. Тобто ця ідентичність пов’язана не тільки з громадянством чи прагненням
визнання міжнародним товариством географічних кордонів
та територій ділової активності суверенної бюрократії, а й
із членством у певному регіональному політичному співтоваристві, певними геополітичними зобов’язаннями. Отже,
легітимізація в сучасній світ-системі українського правлячого класу (хоче він того чи ні) тісно пов’язана з визнанням
існуючого у світі статус-кво і його суворим дотриманням.
Нині дедалі частіше висловлюються судження про Украї
ну як про зону пострадянського простору, якій так і не вдалося втілити повною мірою принцип державного суверенітету. За радянських часів, коли саме поняття «суверенітет»
взагалі стало розмитим, нечітким і двозначним, досягнення
суверенітету виявилося неможливим апріорі. З одного боку,
в статті 72 радянської Конституції 1977 р. зазначалося, що
«за союзною республікою зберігається право вільного виходу із СРСР». З другого боку, процедури реалізації цього права передбачено не було. Більше того, стаття 81 зазначала,
що «суверенні права союзних республік охороняються Союзом РСР». Згідно з тлумаченням суверенітету в «Аналітичному словнику Конституції» головний атрибут справді не136
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залежної держави — територіальний суверенітет — реально
належить загальносоюзній державі у формі «виключно безроздільного панування над людьми і речами, що знаходяться на її території». Таким чином, право на самовизначення,
будучи проголошеним, по-суті було вихолощеним, як і решта свобод, задекларованих в радянській Конституції [154].
Хоча референдум 1991 р. щодо незалежності України
символізував акт втілення принципу суверенітету в життя,
але проблема суверенітету залишається актуальною донині.
Тому в плані теоретичному ми продовжуємо спостерігати
за науковим дискурсом навколо ліберального тлумачення
зазначеного терміна. Характерна особливість дискурсу —
критичне ставлення до конкретного втілення цього принципу у взаємовідносинах суверенних держав. Тут спектр
думок охоплює різних учасників: від тих, хто наголошує на
реальному характері суверенітету кожної з держав, до тих,
хто цинічно оцінює здатність слабких держав протистояти
тиску або улесливим заявам сильних. У своїй основі суверенітет трактується як сукупність повновладдя нації і прав,
що гарантують незалежність особистості, як можливість
вільного політичного самовизначення нації, реалізацію її
прав на територію, що історично склалася, та її природні
ресурси. Суверенітет нації сприймається як основа суверенітету всього народу, що утворився на певній історичній території і є базою того чи іншого суспільства, внаслідок самовизначення якого й встановлюється той чи той політичний
характер держави, її соціальної та культурної цілісності.
Важливий аспект суверенітету полягає ще й у тому, що він
передбачає погодження принципів природних і невід’ємних
прав основної нації на збереження та розвиток своєї культури й самобутності з принципом забезпечення громадянських прав і культурного самоуправління всіх національних і етнічних груп, що проживають на даній території.
ЦАле це все в теорії. На практиці доводиться враховувати, що державний суверенітет — категорія історична і потребує такого ж історичного аналізу. І. Валлерстайн, зокрема,
наголошує на класовому аспекті дискурсу навколо суверенітету, що не може відбуватися, наприклад, без урахування
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питання про відносини між державою і капіталістами. Тут
важливо звертати увагу й на ті масштаби, в яких правлячі
класи, реалізуючи свої цілі, маніпулюють державою, і на
ступінь їхньої здатності уникати контролю державної машини — а такі можливості зажди були великими. За останні десятиліття у зв’язку з посиленням процесів глобалізації
вони ще й значно розширилися [30].
Думку І. Валлерстайна поділяє Георгій Дерлугьян
(США). Він наголошує на тому, що поняття суверенітету
має свою тривалу історію, не завжди сповнену оптимізму
і гуманізму. У своїй еволюції, зазначає він, «європейську
державу в історичному зародку важко відрізнити від організованої злочинності, точніше… упорядкованого рекету»,
оскільки «феодалізм та похідна від нього сучасна державність виросли із раціоналізації й упорядкування первинного елементарного грабунку». Данина, яку збирали князі й
дружинники, «була по суті здирством в обмін на захист від
самих себе і від чужих рекетирських організацій. Одначе,
якщо така військова влада збирається проіснувати значно
довше простого наїзду, то вона потребуватиме якогось ідеологічного освячення (одна із статусно-рангових релігій,
створена в древньому цивілізаційному ареалі Середземномор’я — чи то католицтво, православ’я чи іслам), якихось
арбітрів у тяжбах (єпископи, які нині відродилися як злодії
в законі) і престижного кодексу соціальностримуючих понять. В сумі виходить феодалізм» [66].
Мало чим від зазначеного вище відрізнявся збір данини,
на думку Г. Дерлугяна, і в Східній Європі та середньовічній
Росії. Хіба що тим, що Росія не успадкувала від Древнього
Риму розвинутої мережі міст і доріг. Тому «головною проблемою царської влади було фізично дістатися до розсіяних
по лісах сіл. Але вже діставшись, не складало праці обібрати майже беззахисних селян, примусити їх забезпечувати
споживання посадженого владою поміщика опосередкованої і свавільно змінюваної плати за царську службу… З часом виникне потреба зганяти селян на державні будови,
уральські заводи і обкладати їх рекрутською повинністю.
З петровської епохи Росія утримує колосально велику ар138
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мію і казенну промисловість, хоча й деспотично керовані,
тому в цілому малоефективні» [66].
На відміну від рідконаселених і безкрайніх імперій (іспанської, турецької, російської та польсько-литовської),
в західній частині Європи склалася густа мережа ринкових
міст і належна грошова економіка, яка сягала й сільських
районів. У цьому регіоні головним політичним й організаційним завданням королівської влади було домовитися
з бюргерами-містянами щодо нормованого вилучення частини їхнього продукту. Домовлятися доводилося саме
тому, що автономні верстви (англійські йомени, скандинавські хуторяни, французькі заможні селяни), а тим більше
бюргерські міста і містечка, володіли достатніми можливостями чинити опір як самостійно, так і в союзі з аристократичними і церковними супротивниками короля. Сільські
і міські підприємці були однаково зацікавлені в нормалізації центральної влади. В королівстві вони віддавали перевагу сподіваному порядку над свавіллям, коли з’являлася
можливість оспорити примхи місцевого барона.
Ось у такий спосіб — із союзу централізаторської королівської влади та дрібних власників, що виступали проти місцевих баронів, — склалися перші режими правових гарантій у формі абсолютистських гарантій. Вони створювалися
безсистемно, із безлічі місцевих конфліктів і прецедентів їх
розв’язання, а тому логічною стрункістю не відзначалися.
Майже століття буржуазних революцій знадобилося для заплутаної і нерідко кривавої боротьби за раціональне трактування й упровадження писаного права адміністрацією
західноєвропейських держав. Абсолютистська правова держава, на основі якої утворилася конституційна демократія,
історично виникла власне як сума правил і гарантій проти
свавілля можновладців. Саме тих гарантій, які правлячі
воєнно-бюрократичні еліти були змушені давати своїм підданим в обмін на їхню згоду регулярно платити податки й
відбувати службу в армії.
Таким чином, поняття суверенітету, де держава має забезпечувати ідентичність і безпеку своїх підданих, має свою
еволюцію і не може бути зведене до якогось абсолюту. Ця
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еволюція гартувалася у вогні Тридцятирічної війни (1618–
1648) і матеріалізувалася у пунктах Вестфальського миру
1648 р. щодо утвердження першого етапу державного суверенітету у формі системи абсолютної монархії. Другий
етап встановився з часів Французької революції 1789 р.,
коли держава стала втіленням національної ідентичності
громадян, а націоналізм як головний політичний принцип
утвердив необхідність збігу етнічних кордонів із політичними. Після 1917 р. починає формуватися третій етап міжнародної системи забезпечення ідентичності та суверенітету
на рівні політико-ідеологічних блоків — Північноатлантичного і Варшавського договорів. У цій системі вже не йшлося
про абсолютний національний суверенітет. Після 1989 р.,
що знаменував початок розпаду комуністичної системи, виявилася тенденція до єдиного «глобального управління»,
де поняття національного суверенітету зазнало подальшої
трансформації. Нині настав четвертий етап еволюції суверенітету у формі багатоярусної системи ідентичності, в якій
взаємодіють фактори ґлобалізму, регіоналізму, етнічних та
транснаціональних співтовариств, що накладає свій відбиток на форму та зміст державного суверенітету [231].
В контексті еволюції поняття суверенітету, зауважує
І. Валлерстайн, варто лише викласти теоретично визначені
принципи суверенітету на папері, як стане зрозуміло, наскільки вони відрізняються від реальної картини функціонування сучасного світу. «Жодна сучасна держава практично
ніколи не ставала повним сувереном навіть у своїх межах, бо
постійно відчувала спротив діям влади. На ділі такий спротив призвів більшість держав до інституціалізації юридичних кордонів внутрішнього суверенітету, насамперед у формі
конституційного права. Так само жодна держава не реалізувала всі свої суверенні права в зовнішній політиці; втручання однієї держави у справи іншої було й залишається буденною практикою, та й весь кодекс міжнародного права (опора,
власне, досить хистка) являє собою не що інше, як сукупність
обмежень зовнішнього суверенітету. В той же час сумнозвісні сильні держави відзначаються тим, що далеко не завжди
виявляють належну повагу до суверенітету слабких» [30].
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Відповідь І. Валлерстайна на поставлені ним запитання
зводиться до того, що історія останніх п’яти століть відзначена повільним зростанням могутності як внутрішнього
суверенітету окремих держав, так і повноважень міждержавних інститутів. Проте це відбувається лише «на фоні
розвитку капіталістичного світ-господарства», завдяки
чому державні структури «досягли певних позицій, але далеких, між іншим, від тих, які можна було б називати абсолютною владою. При цьому деякі держави (що їх називають
сильними) завжди мали більш значущу внутрішню і зовнішню могутність, ніж більшість інших» [30].
Отже, крім історичного підходу до еволюції поняття державного суверенітету, ми безумовно маємо взяти до уваги
той факт, що без аналізу ролі держави у нинішній капіталістичній світ-систем, поставлені нами проблеми не будуть ні зрозумілими, ні логічно вмотивованими.

3.6. Олігархія і «вільний ринок»
Досліджуючи процеси в українському суспільстві, ми
маємо враховувати як загальні закономірності формування суверенної бюрократії (ставлеників олігархату периферійних країн) в сучасній капіталістичній світ-системі, так
і особливості українського ландшафту. Треба мати на увазі,
що спрацьовує безліч факторів, які стосуються існуючих
соціальних мереж, сформованих класів і статусних груп,
національних ідентичностей, зрілих і не досить зрілих політичних рухів, усталених державних інституцій, а також
бізнесових кіл. Всі вони діють у конкретному історичному
контексті відповідно до культурно зумовленого розуміння
суспільно-політичних процесів і свого місця в них. Дискусії навколо української національної ідеї не припиняються. За відсутності консенсусу щодо цієї ідеї, створити якусь
ідеальну модель соціально відповідального суспільства,
в якому б існувала «нормальна» з погляду соціокультурних
цінностей народу, якась справді національно свідома бюрократія — д
 оволі проблематично.
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Тішить те, що на рівні теоретичного дискурсу в українському суспільстві раз по раз спостерігаються спроби пошуку альтернатив подальшого розвитку. Часто йдеться про
чотири типи сучасного капіталізму — олігархічний, державно-бюрократичний, організаторсько-представницький
(інституціалізований) та підприємницький. Є розуміння
того, що Україна перебуває на стадії «дикого капіталізму»
в його існуючій олігархічній формі, де процвітає насамперед
психологія особистого збагачення вузького кола сімейств за
ігнорування національного інтересу і завдань економічного
зростання країни. Це типово латиноамериканський шлях,
яким поки що просувається Україна, декларуючи вірність
європейським цінностям. Це шлях в нікуди, який давно
вже слід було б покинути та замінити латиноамериканську
модель як мінімум на південнокорейську. Певні, зрушення
в суспільній думці є. У наукових дискурсах України часто
за взірець беруть організаторський капіталізм Західної Європи і Японії. При цьому вчені зауважують, що в згаданих
моделях присутні зависокий рівень бюрократизації економіки та боязнь ризиків комерціалізації новаторських рішень. З повагою мовиться про підприємницький капіталізм
Сполучених Штатів, що сприяє розширенню горизонтів підприємців, сміливого і радикального новаторства. Як правило, про все це йдеться в руслі тієї самої теорії «модернізації»
з її «стадіями зростання», згідно з якою Україна, мала б вибрати собі готову прокладену лижню й рухатися наздогін за
якимось лідером в обраному напрямі.
Чи є у цьому взагалі якийсь сенс?
Гадаємо, було б наївно сподіватися, що Україна, перебуваючи у фазі олігархічного корпоративізму, має значні
шанси вільного цивілізаційного вибору, радикального переходу до більш зрілих форм суспільного устрою. Очевидно,
доводиться зважати як на історично накопичений досвід
(а часто — відсутність такого), так і на наявність/відсутність необхідних людських і природних ресурсів. За умов
глобалізації слід брати до уваги й розклад міжнародних сил,
і наявність прийнятих головними гравцями правил гри.
Саме цей факт особливо актуалізує делікатну для України
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проблему суверенітету як головну для будь-якої новопроголошеної країни, оскільки капітал тут ще має міцно закріпитися як на рівні різних статусних груп всередині країни,
так і на рівні міждержавному.
Ці фактори визначають певні контури того поля, в якому (і тільки в якому аж до досягнення певного ступеня зрілості!) Україна може дрейфувати в той чи інший бік. Для
розуміння можливостей і меж такого дрейфу нам, очевидно,
слід зважати на гіпотезу світ-системного підходу І. Валлерстайна з її відмінними характеристиками ядра та периферії світ-системи. Йдеться насамперед про те, що в сучасному світі ядро світ-системи володіє могутньою ресурсною та
інфраструктурною силою капіталістів, а в їхньому розпорядженні є надзвичайно ефективний апарат координації.
І навпаки, на периферії капіталістичної світ-системи всі
держави вкрай слабкі. Ефективні держави там просто непомірно дорогі. І якби ці держави навіть були сильними, то
у випадку політичної революції вони могли б загрожувати
експропріацією місцевих бізнес еліт. А цього олігархи намагаються не допустити.
За всіма ознаками периферійності України, її капітал постійно почувається невпевнено за будь-якого загострення соціальної напруги і нестійкості політичного режиму. Щоб блокувати окремі спроби державного апарату боротися з тотальним
пограбуванням країни і всюдисущою корупцією, в роки незалежності України широко практикувався механізм урядової
відставки. В середньому, за 25 років незалежності 20 разів
змінювався склад уряду. Кабінет Міністрів України очолювали 14 прем’єрів, 4 виконувачі обов’язків. А п’ятеро політиків — Павло Лазаренко, Віктор Янукович, Юлія Тимошенко,
Микола Азаров та Арсеній Яценюк — очолювали уряд двічі.
Через нетривалий час роботи урядів кожен із них змушений
був працювати в режимі «від бюджету до бюджету», практично не приділяючи уваги питанням стратегічного планування
і модернізації. Як наслідок, урядовий контроль над суспільними процесами час від часу блокувався, населення утримувалося «на межі бідності», а українські скоробагатьки тим
часом поважно увійшли до кола європейської еліти.
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Звичайно, проблема бідності характерна не лише для
України — це глобальна проблема. Однак країнам ядра
капіталістичної світ-економіки вдається уникати соціальної напруженості, пов’язаної із продовольством. Так само
вдається залагоджувати й інші гострі соціальні проблеми. Це повністю погоджується із загальним положенням
світ-системного аналізу про те, що ядро КСЕ є зоною комфортабельної монополізації ринків, де ресурсів достатньо
для всіх великих учасників ринку, між ними можлива
цивілізована поведінка на договірному рівні. Зовсім інша
картина характерна для ринкових взаємовідносин на рівні периферії капіталістичної світ-економіки: «на периферії
олігархи постійно дрібнішають і жорстко інтригують один
проти одного, не дозволяючи водночас оформитися сильній
владі, щоб не підлягати їй… Периферія — це зона, звідки
ресурси втікають, оскільки немає сили їх утримати, від чого
ринкова і політична конкуренція набуває жорсткого характеру, аж до взаємного знищення» [30]. Історія України протягом усіх 25 років незалежності — яскравий тому приклад.
Актуалізується проблема відносин між діловими колами і владною верхівкою. Якщо правителі стають не в міру
сильними, то їхні інтереси починають домінувати над інтересами промисловців і підприємців, а відтак безкінечне накопичення капіталу вже перестає бути основним пріоритетом
існування самої капіталістичної світ-системи. Вихід із становища для капіталістичних олігархів — існування цілого
шерегу різноманітних держав, між якими капітал мав би
можливість лавірувати, домагаючись найвигіднішого для
себе інвестиційного клімату. «Капіталістам потрібен великий ринок… і безліч різних держав, працюючи з якими можна було б отримувати певні переваги, але, опріч цього, капіталісти можуть оминати держави, які ворожі їхнім інтересам,
на користь дружніх. А за загального розподілу праці лише
велика кількість держав забезпечує таку можливість» [29].
Отже, відомо, що ідея зміцнення держави суперечить одному із чільних постулатів лібералізму про пріоритет «невидимої руки вільного ринку», яка, мовляв, сама розв’яже проблеми виробництва, розповсюдження і споживання
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виробленого продукту, залишивши державі роль «нічного
сторожа». Однак життя вносить свої корективи у теоретичні моделі, хоч якими б логічним вони видавалися. Що має
в першу чергу «стерегти» держава, якщо не капітал, не священне право приватної власності? Щоправда, з одного боку,
«вільний ринок» нібито покладає відповідальність за невдалі фінансові операції на самого підприємця. Але, з другого
боку, підприємець може втратити капітал незалежно від
своєї волі. Це може статися як мінімум у трьох випадках:
капітал може бути вкрадений, конфіскований або обкладений непосильними податками. Для запобігання крадіжкам,
які є вічною проблемою, можна вдатися до створення приватних служб безпеки (нині в Україні їх розплодилося, як
грибів після дощу). Однак існує й альтернатива — делегування функцій захисту від грабіжників саме державі, що посилює її поліцейську функцію і вплив на «вільний ринок».
Хоч хто б і що твердив про «авторитарний режим Кучми»,
ми не повинні забувати, що саме цей правлячий режим поклав край «війні всіх проти всіх» 90-х років, вивів країну із
фази гіперінфляції і сприяв достатньо стійкому економічному розвитку у 2000–2005 рр. Саме в цей час так званий вільний ринок відчув вигоду від влади, яка гарантувала «ренту
захищеності», що збільшувало доходи підприємця.
Щоправда, більшу небезпеку для багатих людей становили не так крадіжки, як конфіскація. За умов докапіталістичних суспільств конфіскація була могутнім економічним і політичним засобом впливу в руках правителів. В ті
часи купці часто давали позику королям як під майбутні
доходи казни, так і під можливість отримати високодохідні сировинні монополії. Оскільки сили фінансових мішків
і корони залишалися нерівними, то влада могла вдаватися
до конфіскацій. Свідченням того є плачевна доля торговельного дому Фуггерів з Аугсбурга, які замислили приватизувати іспанські рудники в Перу. Заборгувавши Фуггерам
велетенські суми, мадридський двір в 1557 р. вдався до
суверенного дефолту, оголосивши саму ідею банківського
відсотка «богопротивною». Щоб оспорити думку їхніх Католицьких Високостей та забезпечити гарантії «вільному
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ринку», голландці створили суверенну державу Нідерланди, яка по-суті була радше купецьким акціонерним товариством із фінансування й організації власної оборони та захоплення іспанських колоній в Ост-Індії. Приклад воєнних
успіхів маленької Голландії (до Вестфальського миру 1648
р. у Франції був флот, що налічував одну тисячу кораблів,
а в Голландії — 17 тисяч) спонукав й інші абсолютистські
держави до захисту «вільного ринку» [66].
До конфіскацій вдавалися і в середньовічній Росії, де не
знайшлося умов для створення «вільного ринку». За свідченням Джільса Флетчера, посланника англійського посольства до Росії в 1588 р., до доходів царської казни «можна додати також конфіскації майна тих, хто був підданий
опалі, на велику суму… не для якоїсь очевидної потреби чи
потреби царя й держави, але лише із свавілля й звичаю…
грабувати свій народ і збагачувати свою казну». Надзвичайні утиски людей в Росії «позбавляють їх бажання займатися
своїми промислами, оскільки хто з них є заможнішим, то
тим більшою є небезпека позбутися не лише свого майна, а й
самого життя. Якщо ж у когось і є якась власність, то намагається він її приховати, наскільки зможе» [226].
Отже, конфіскація за умов докапіталістичного суспільства хоч на Заході, хоч на Сході, була важливим політичним
та економічним знаряддям в руках правителів. Вона ставала
на заваді безмежній концентрації капіталів, хоч саме таке
накопичення і є головною характерною особливістю капіталістичної світ-системи. Саме тому необхідною передумовою
формування капіталістичної системи було визнання конфіскації нелегітимним заходом, а впорядкування державою
прав власності забезпечувалося утвердженням «верховенства закону». Щоправда, історія навіть у ХХ ст. не раз демонструвала приклади конфіскації шляхом націоналізації.
Однак, як зауважує І. Валлерстайн, «дивує не те, як широко
застосовувалася конфіскація, а навпаки, те, як рідко до неї
вдавалися. В жодній іншій світ-системі інтереси капіталістів
не були так захищені, і з плином часу ступінь їх захищеності
лише зростав. Час від часу й націоналізація провадилася «з
компенсацією», а нерідко, як відомо, вслід за нею відбува146
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лася денаціоналізація, що надавало націоналізації тимчасового характеру. За будь-яких умов послідовне утвердження
принципу законності забезпечувало передбачуваність рівня
очікуваних в майбутньому доходів, а це відкривало перед
капіталістами можливості для більш продуманих інвестицій, які давали в кінцевому підсумку вищі прибутки» [30].
Таким чином, «вільний ринок» з його «невидимою рукою»
був лише настільки «вільним», наскільки він був урегульованим і гарантованим «видимою рукою» держави.
Незмірно зростає роль держави у сфері оподаткування.
Звісно, платити податки не хочеться нікому, однак капіталісти як клас в цілому все-таки тяжіють до розумного, на
їхній погляд, оподаткування. Певною мірою таке оподаткування означає купівлю послуг держави, а такі послуги ніколи не бувають безкоштовними. Більше того, наголошує
І. Валлерстайн, «за століття існування капіталістичного
світ-господарства реальний рівень оподаткування зріс, але
причиною того стало зростання обсягу державних послуг
(курсив наш. — Авт.). Немає ніякої впевненості в тому, що
капіталістам було б вигідніше безпосередньо самим платити за ці необхідні їм послуги. Більше того, я наполягаю, що
відносно великі ставки податків вигідні великим капіталістам, бо значна, якщо не більша, частина цих грошей так чи
інакше повертається їм, оскільки оподаткування є способом
перерозподілу доданої вартості від трудящих і дрібних фірм
до великих капіталістів» [30].
Які ж аргументи наводяться на користь цієї тези? По-перше, головною турботою великого капіталу, хоч як це парадоксально звучить, є… захист себе від «вільного ринку»,
оскільки цей хвалений «вільний ринок» саме і є смертельним ворогом для накопичення капіталу. Той гіпотетичний
«вільний ринок», якому співають оди представники ринкового фундаменталізму в популярних виданнях ліберального спрямування — ринок безлічі покупців і продавців, які
володіють достовірною інформацією — був би для великого
капіталу справжньою катастрофою. За дії «залізного закону
прибутку в умовах вільного ринку» великих капіталів накопичити неможливо, а оскільки великі капітали олігархів
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зростають прямо на очах, і ми в Україні є свідками цього процесу, то це лише означає, що реальний ринок не є «вільним».
Олігархи твердо знають, що виробник може збільшувати
свій прибуток настільки, наскільки він монополізує ринок.
Якщо ж за відсутності монополії операція стане вигідною
для будь-кого, то за умов «вільного ринку» й інші виробники можуть вийти на ринок, знижуючи тим самим ціну
реалізації того чи того товару. Сама по собі ефективність
виробництва створює лише незначні перепони для такого
процесу. Значні перепони для конкурентів великого капіталу у їхньому прагненні вийти на ринок створює своєю діяльністю саме держава. За умов глобалізації цю функцію здійснюють здебільшого провідні держави ядра капіталістичної
світ-системи, які роблять все, аби не допустити на ринок товари держав світової периферії.
Як правило, вдаються здебільшого до трьох основних
механізмів, які принципово змінюють характер оборудок
на так званому вільному ринку. Найбільш очевидними для
всіх є юридичні норми: правлячі кола держави можуть дозволяти «своїм» підприємцям засновувати монополії і не дозволяти цього підприємцям з опозиційного табору. Те саме
стосується різних квот, патентів, коли монополії перейменовуються на володільців «інтелектуальної власності» і не
допускають інших підприємців до участі у виробництві тих
чи тих товарів. Чи не найширше використовуються заборони на імпортно-експортні операції.
Другий спосіб викривити сутність «вільного ринку» полягає в тому, що держава бере на себе частину витрат підприємця. Не обов’язково при цьому державі здійснювати
субсидування, достатньо уряду взяти на себе обов’язок створення якоїсь інфраструктури (дороги, зв’язок), забезпечити
пільгове постачання енергоносіїв, що позбавляє підприємця
необхідності вкладати додатковий капітал. Звісно, такі кроки пояснюються тим, що окремим підприємцям не по силі
такі затрати, а тому їх слід покласти на суспільство. Біда
в тім, що не всі однаковою мірою користуються згаданою
інфраструктурою, хоча затрати на її створення покладаються на всіх платників податків. Дуже часто значна частина
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податків припадає саме на тих, хто ніколи й не матиме змоги скористатися цією інфраструктурою.
Третій спосіб — прямий чи непрямий дозвіл державної
влади «своєму» підприємцю не нести витрат із відшкодування збитків у разі забруднення довкілля. Якщо підприємець
забруднює річку і не несе витрат ні на очисні споруди, ні на
відновлення первісної чистоти води, держава фактично дозволяє перекласти ці витрати на все суспільство. Тим часом
у бюджеті завжди не вистачає коштів, довкілля забруднюється і кожен на власному здоров’ї переконується, що рано
чи пізно цей рахунок може виявитися неоплатним — він
виллється в демографічну кризу. Втім, це станеться колись
пізніше, а в поточному моменті невжиття заходів стосовно
підприємця є практичним наданням йому можливості приховати справжні витрати, а отже, це велика субсидія від
держави.
Врешті-решт є ще один метод обмеження державою
«вільного ринку». Час від часу він викликає резонанс в українських ЗМІ, хоч є універсальним для всієї сучасної капіталістичної світ-системи. Йдеться про систему державних
закупівель, оскільки держави були і залишаються основними покупцями на своїх національних ринках, а центральні
держави капіталістичної світ-системи контролюють значну
частину попиту на світовому ринку. На практиці вони часто виявляються монополістами або майже монополістами
на ринку найдорожчих товарів, таких, наприклад, як зброя
і комп’ютери. Звичайно, правлячі кола держав могли б використати своє становище для того, щоб знизити ціни, за
якими самі купують подібні товари. Але, як уже стало практикою, замість цього вони дозволяють «своїм» виробникам
монополізувати певні сегменти ринку й безсоромно нагнітати ціни. Ті підприємці, які програли в цій конкурентній
боротьбі, люто протестують проти опікуваних державним
апаратом монополій. Однак, у разі переходу від опозиційної
діяльності до влади, вони одразу ж намагаються знищити
«чужі» монополії і створити власні. Коло замикається і все
повертається до висхідних позицій — вчорашні опозиціонери вже не цитують Адама Сміта про «вільний ринок»
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і «державу як нічного сторожа», а натомість переходять до
субсидування неоконсервативних політичних сил і створення власних квазімонополій.
Звісна річ, згадані методи непрямого субсидування далеко не вичерпують всі відомі й приховані схеми пристосування «вільного ринку» до інтересів певної групи підприємців.
Але в цілому вони наочно демонструють нещирість і неспроможність ліберальної риторики навколо такої ціннісної ідеологеми, як «вільний ринок», демонструючи на практиці
тяжіння до створення сильного державно-бюрократичного
механізму. Хоча роль держави за умов глобалізації зменшується, на думку І. Валлерстайна, однак «суверенітет держав — їхня здатність самостійно вершити внутрішні і зовнішні справи в рамках міждержавної системи — виступає
фундаментальною опорою капіталістичного світ-господарства. Якщо вона буде зруйнована чи хоча б серйозно нахилиться, капіталізм як система виявиться неспроможним…
Капіталістичне світ-господарство потребує структури, що
складається із держав, що функціонують у межах міждержавної системи. Ці держави критично важливі для підприємців насамперед тому, що беруть на себе частину витрат
виробництва, гарантують квазімонополіям їхні стійкі прибутки і підтримують їхні зусилля, спрямовані як на обмеження можливостей трудящих класів захищати свої інтереси, так і на пом’якшення невдоволення народних мас
шляхом часткового перерозподілу додаткової вартості» [30].
Поки що науковий дискурс не може дати остаточних
рецептів розв’язання проблем, котрі зачіпають основні питання цивілізації — як подолати прірву між бідністю й багатством, протиріччя між етнічними утвореннями, напруженість у сфері міжконфесійних відносин в сучасному світі,
історія якого повна насильства й непорозумінь. Не викликає сумніву те, що свою легітимність втрачає традиційне
уявлення про «романтичну» національно-державну ідилію,
замкнений на самого себе національно-державний простір.
У світі складається нова ситуація, внаслідок якої стають
фікцією уявлення про «національний» продукт, «національну» фірму, «національну» індустрію. Усе це спонукає
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до уважного й виваженого ставлення до прогнозів, ідеологій, парадоксів і навіть алармістських настроїв ери глобалізації. За даної ситуації, наголошує І. Валлерстайн, «я
відчуваю глибоку спокусу відповісти, що буржуазія може
існувати лише на глобальному рівні, що бути буржуа якраз
і означає нездатність бути лояльним до будь-якої спільноти,
що буржуа не може поклонятися ніякому богу, крім Мамони… Давайте ніколи не забувати про те, що по-справжньому великі капіталісти без коливань експортують капітали
із своїх країн, якщо ці країни занепадають як центри прибуткового інвестування. Можливо, прості люди залишаються більш відданими іншим членам своєї групи лише тому,
що у простих людей менше простору для маневру, але факт,
що це саме так. Тобто в цій капіталістичній світ-економіці
нація, раса і навіть клас слугують прихистком для пригнічених, що пояснює причину, чому вони є такими популярними ідеями» [12].
В сучасних умовах актуалізується проблема подальшої
демократизації суспільств, яка теж перестала бути справою
лише національної політики. Так, Ентоні Гіденс зазначає:
«Демократична політика, — як це практикувалося досі, —
базувалася на припущенні, що національна спільнота є самоврядною і спроможною на засадничому рівні формувати
політичний курс, у якому вона зацікавлена. Проте під впливом глобалізації обриси суверенності потьмяніли. Нації
і національні держави залишаються потужними, але існує
значний дефіцит демократії, який… пролягає між ними та
глобальними силами, що впливають на життя їхніх громадян. Екологічні ризики, нестійкість глобальної економіки
або глобальні технологічні зміни не зважають на національні кордони. Вони уникають демократичних процесів, і це є
одна з головних причин… для нарікань на адресу демократії
у занепаді там, де вона найбільш розвинута» [51].
Виплекати певні елементи демократії нині можливо
поза національними межами, в площині інтернаціональних
та транснаціональних організацій і об’єднань. Організація
Об’єднаних Націй, що не піддає сумніву суверенність націй,
є важливим провідником демократії в світі. Європейський
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Союз також започаткував форму транснаціонального урядування, і хоч що б твердили його критики, він не є формою
федеральної або якоїсь наднаціональної держави. Щоденна
практика його існування наочно доводить, що транснаціональна система може зробити дієвий внесок у розвиток демократії як усередині держав, так і в стосунках між ними.
Отже, якщо успадкована нами традиційна модель національної держави має шанс вижити на світовому ринку із
транснаціональними акторами, то лише за умови, що процес глобалізації стане наріжним каменем державницької
ментальності — «мислити глобально, діяти локально».
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Розділ IV.
ШЛЯХИ Й РОЗДОРІЖЖЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРА
«Головне в цім світі не те, де ми стоїмо, а те, в якому напрямі рухаємося».
Олівер Холмс

Висловитися проти суспільного прогресу — значить поставити себе в позицію ретрограда. Однак питання полягає
в іншому: наскільки нинішня капіталістична світ-система
справді второвує шлях суспільному прогресу чи, навпаки,
поступово заганяє суспільний поступ у глухий кут безвиході й відчаю?
Ні для кого не секрет, що ми живемо у світі нерівності
й стрімкої поляризації, де, незважаючи на зростання матеріального благополуччя, представники найбільш забезпечених верств населення зримо відриваються від середнього
класу. Тим самим ілюзорною стає триєдина програма лібералів, яка зводиться до реалізації класичного гасла Французької революції «Свобода. Рівність. Братерство». Іронія
історії полягає в тому, що якби це гасло послідовно виконувалося, то, на думку І. Валлерстайна, «капіталістичне
світ-господарство перестало б існувати через неможливість
безкінечного накопичення капіталу. Саме тому пропозиції
лібералів (якщо так можна висловитися) були половинчастими або навіть менше того: вони відповідали інтересам
приблизно сьомої частини населення світу, того самого знаменитого середнього класу, якому й забезпечувався пристойний рівень життя. І хоча при цьому сьома частина (населення світу) отримувала значно більше благ, ніж будь-коли
раніше, її частка виявилася заниженою, а ті шість сьомих,
що залишилися, не отримали майже нічого» [30].
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4.1. Глобалізація і суспільний прогрес
Станом на сьогоднішній день позиції середнього класу
також значно потіснені. Так, протягом трьох десятиліть
з кінця 1970-х років збільшення доходів середнього класу
США (а це 60% населення) сягало 37%, а тим часом доходи 1% найбагатших зросли 275%. І не тільки у США, а по
всьому світу відбувається процес накопичення багатства
мізерною групкою «еліти» та похватних фінансистів, які
використовують своїх лобістів для уникнення прогресивних форм регулювання й оподаткування капіталу. Тому
процес значної соціальної диференціації пришвидшується
і ставить на порядок денний нову проблему: що ж станеться, якщо подальший розвиток технологій в добу глобалізації підірве середній клас? А до того ще й унеможливить досягнення статусу середнього класу для більшості населення
розвинутих країни. Йдеться про відсутність рівного доступу
громадян як до природних, так і до політичних ресурсів для
захисту своїх насущних інтересів. Це призводить, зокрема,
до погіршення умов функціонування науки й освіти, деградації системи охорони здоров’я тощо.
Тут хоч-не-хоч легітимність держави буде залежати від
здійснення політики перерозподілу благ. Це означає, що
глобалізацію слід контролювати політично, ринок не варто
вважати самоціллю, а інвестиції треба розглядати не лише
з погляду накопичення капіталу, а й як внесок у розвиток
середнього класу. Критика існуючих порядків має бути
пов’язана з обстоюванням національних інтересів, слугувати інструментом суспільної мобілізації. Однак, як зазначає американський політолог Френсіс Фукуяма, загальний
посил такої критики «буде починатися з критики еліт, які
дозволили пожертвувати благополуччям багатьох заради
процвітання невеличкої групи, а також з осудження тієї фінансової політики, особливо у Вашингтоні, яка дає вигоду
лише багатим людям» [230].
Цю ситуацію розуміють провідні експерти як Сходу, так
і Заходу. Вони не можуть ігнорувати того факту, що за багатьма напрямами прірва між тими, кому випадають плоди
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цивілізаційних набутків, й усіма іншими суспільними стратами зростає, причому як у межах окремих держав, так
і в світовому масштабі. От і український дослідник професор
А. Гальчинський зазначає, що плоди глобальної нерівності
перетворилися на центральну проблему ХХІ ст. Так званий
чистий ринок є далеко не у всьому досконалим механізмом,
який породжує небезпечну для суспільства диференціацію
доходів та монополізацію економіки. Свого часу обмеження ринку на рівні національних економік розвинутих країн
Заходу було подолано завдяки застосуванню системи активного державного регулювання, яка втілилася у регулятивні сегменти соціально-ринкової економіки з активним
залученням механізмів демократії та громадянського суспільства. Це вберегло суспільства не лише від надмірної
диференціації доходів, а й від проникнення духу ринкової
психології у сферу культури, соціального розвитку, частково і в політику. «Однак, — зазначає А. Гальчинський, —
на інтернаціональному рівні ці противаги (я їх називаю
ще й соціальними стабілізаторами) не лише не діють через
об’єктивні причини, а й свідомо заперечуються: вся чинна
інституційна система світових економічних відносин — механізми МВФ, Світового банку, СОТ та ін., діють на основі
принципів лібералізму, які адекватні логіці класичного (нічим не обмеженого) ринку, а отже, реалізуються в режимі
ринкового фундаменталізму» [44].
Тож слід визнати, що зведення мотиву прибутку до етичного принципу є збоченням, а ідеологія, що освячує цей
принцип, глибоко й безнадійно хибна. Саме до цієї вади
нашого життя привертає увагу головний редактор тижневика «Дзеркало тижня» Юлія Мостова. Вона зазначає, що
в Україні, на жаль, надто «повільно, але все ж відходять
люди, які прийшли в політику із бізнесу 90-х. Вони сформувалися в особливій моралі, де потрібно було рвати, гризти й ходити по трупах. Вони аморальні не тому, що багаті.
Вони багаті, тому що аморальні. Їх нездатність управляти
державою із нинішніми викликами — очевидна… Люди, котрі йдуть їм на зміну, поки ще неспроможні упоратися із викликами. Вони вже читають The Economist і бачили вітрини
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європейських демократій. Але вони ще не розуміють, як
працює державна машина» [217].
Бачити вітрини європейських демократій, зрозуміла річ,
це ще півділа. Слід бачити ще й зворотний бік медалі. Подвійна мораль ліберальної ідеології виявляє себе в тому, що
західні суспільства від реформ О. Бісмарка активно, крок за
кроком, вдавалися до заходів щодо соціального впорядкування «вільного ринку». Тим часом справжня мета діяльності широкої мережі нинішніх міжнародних фінансових інститутів спрямована на інше — на обслуговування інтересів
ядра капіталістичної світ-системи та всіляке пристосування
виробничого, фінансового та інтелектуального потенціалу
країн «периферійної» зони, в тому числі й України, до потреб «центру» цієї системи.
Наприклад, капіталісти дедалі частіше зміщують акцент у пошуках джерел прибутків у бік фінансових спекуляцій, нехтуючи вкрай важливою для трудящих сферою виробництва (процес деіндустріалізації України — яскравий
приклад того). Ці фінансові маніпуляції дають велетенські
прибутки обмеженому колу фінансових гравців, але водночас дестабілізують і національну, і світову економіку, наражаючи їх на коливання курсів валюти й безробіття, посилюючи тим самим ознаки загального хаосу.
Чи варто дивуватися, що нині на противагу ринковому
фундаменталізму стає виразною тенденція до посилення духовного спротиву, яка в окремих проявах набуває крайніх
форм ідеологічного фундаменталізму. Зокрема нинішні «нові
ліві» у світі дедалі більше зосереджують свою діяльність на
протистоянні ринковому фундаменталізмові як на всесвітньому, так і на локальному рівнях. Про це свідчать їхні масштабні антиглобалістичні акції протесту, а гасло «Світ може
бути іншим» наочно підтверджує, що нинішня світ-система
перебуває у структурній кризі із перспективою можливих радикально політичних варіантів її подолання. Одним із таких
показників світового політичного хаосу і перегрупування політичних сил стала атака Усами бен Ладена на башти-близнюки 11 вересня 2001 р. І це лише окремі прояви того хаосу,
в якому знаходить своє втілення криза існуючої світ-системи.
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Тож чого чекати й на що сподіватися Україні (та й світу в цілому) за ситуації, що склалася? Відповідаючи на це
запитання, І. Валлерстайн наголошує на неоднозначності
суспільних процесів. «По-перше, хотілося б зазначити, що
на нас чекають різкі коливання у всіх секторах світ-системи, що ми, власне, бачимо вже сьогодні. Світ-економіка перебуває під сильним спекулятивним гнітом, непідвладним
основним фінансовим установам і контролюючим органам,
наприклад, центральним банкам. Зростає насилля, але зусиль і можливостей влади недостатньо, щоб рішуче покінчити з цим насиллям. Значення моральних принципів, які
традиційно прищеплювали своєму народу держава і церква,
практично зійшло нанівець» [29].
У той же час сама криза системи зовсім не є свідченням
того, що правлячі й ділові кола зрозуміли: слід відмовитися від спроб діяти по-старому, за давньою звичкою. Власне,
йдеться не лише про верхи, бо такі настрої пронизують найрізноманітніші верстви суспільства. Річ у тім, що, незважаючи на кризові явища, «більшість людей завжди намагаються жити так, як вони звикли. В цьому є сенс, однак
на певний строк. Звичне життя людині добре знайоме, вона
знає, які переваги воно їй може дати, інакше це не було б
її звичним життям. Саме внаслідок того, що коливання
у світ-системі стають чимраз сильнішими, більшість людей
намагатимуться сховатися від них у стереотипах усталеного
життя» [29].
Однак, ситуацію не слід аж надто драматизувати. Вихід
із кризи, судячи з усього, поки що не вбачається в якомусь
раптовому суспільному збуренні, оскільки у середньостроковій перспективі найрізноманітніші верстви намагатимуться пристосуватися до існуючої системи, сподіваючись
на те, що вона зуміє подолати труднощі. Психологія обивателя влаштована так, щоб уникати катаклізмів: мовляв,
і в минулому були проблеми, але якось вони долалися. Але
втеча від дійсності — це не розв’язання проблеми. За умов
системної кризи користі від такого пристосуванства виявляється дуже мало, адже суть справи полягає саме у системності цієї кризи. Тож рано чи пізно неминуче з’являться
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суспільно-політичні сили, які будуть намагатися діяти
інакше — йти шляхом радикальних змін, сподіваючись навіть мати зиск від непередбачуваних зрушень та спрямовуючи процеси у вигідному для себе руслі.
Саме це, переконаний І. Валлерстайн, має створити
підстави для подальшого розгортання і загострення політичної боротьби. «Вона розгортається на наших очах, одна
з основних її рис — повна непередбачуваність результатів,
інша — непрозорість самої боротьби. Дехто може сказати,
що ми спостерігаємо зіткнення базових цінностей або навіть
«цивілізацій», але це вірно лише доти, доки ми не вирішимо ототожнити кожну із сторін з якимсь певним народом,
расою релігією чи якою-небудь іншою історично зумовленою спільнотою. Найголовніше у цих спорах — визначити,
наскільки будь-яка соціальна система, в даному разі майбутня система, яку ми розбудовуємо, готова спиратися на
дві фундаментальні давно всіма визнані основи соціального
устрою — свободу і рівність, а ці поняття пов’язані між собою набагато міцніше, ніж це готова визнати соціальна наука сучасної світ-системи» [29].
Зазначені процеси не оминуть й Україну, оскільки ліберальні гасла «свобода» і «рівність» так затерлися у нашому
політичному лексиконі та стали настільки неадекватними
існуючій практиці, що нині вже годі й оцінити належним
чином їхні справжні сутність і значущість. Тим часом у науковому аналізі варто було б принципово розрізняти свободу
більшості та свободу меншості. Свобода більшості визначається тим, наскільки колективні політичні рішення відбивають насамперед надії і прагнення більшості населення
країни, а не лише тих невеликих груп, що контролюють
процес прийняття рішень. І тут нас не можуть втішати посилання на наявність так званих вільних виборів, оскільки
навіть регулярні, чесні та відкриті вибори є хоч обов’язковою, але зовсім не достатньою умовою демократії. Згідно
з І. Валлерстайном, «свобода більшості передбачає, що більшість має доступ до інформації. Свобода більшості має на
увазі, що є механізми трансляції поглядів більшості населення у погляди більшості в законодавчих органах. Навряд
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чи в сучасній світ-системі є хоч одна держава, яка б відповідала цим вимогам справжньої демократії» [29].
Що стосується України, то за наявності існуючого рівня
корумпованості суспільства, а також існуючого донедавна
«імперативного мандата» депутатів Верховної Ради, були відсутні, власне, самі передумови як вільного волевиявлення,
так і механізму реалізації цього волевиявлення. Інша справа — свобода меншості, яка забезпечує право окремих груп чи
осіб діяти на власний розсуд у тих сферах суспільного буття,
на які не поширюється право більшості вимагати дотримання єдиних правил гри. І Україна тут не виняток, а радше ще
одне свідчення того, що в сучасній світ-системі взагалі дуже
важко визначити, де проходить межа між свободою більшості
і свободою меншості. Хай би там що, але в боротьбі за те, якою
бути наступній системі (чи системам), що прийде на зміну існуючій світ-системі, «основний розкол відбудеться між тими,
хто збирається розширювати свободу як більшості, так і меншості, та тими, хто намагатиметься створити систему невільних, вдаючи, що слід зробити вибір між свободою більшості
і свободою меншості. Уповні зрозуміло, яку роль відіграє непрозорість у такій боротьбі: непрозорість призводить до замішання, а це на руку тим, хто хоче обмежити свободу» [29].
Аналіз глобальних процесів, проведений І. Валлерстайном, якнайкраще віддзеркалює локальні проблеми сучасної України. Так, проблема співвідношення свободи для
більшості й свободи (власне — сваволі) правлячої меншості
була порушена Президентом України Петром Порошенком
під час урочистого заходу з нагоди Дня Гідності та Свободи
21 листопада 2016 р.: «Наскільки вражаючу єдність демонструє нині суспільство, настільки роз’єднаним, егоїстичним
є наш політичний клас — він абсолютно не відчуває потреби
з огляду на зовнішні обставини регулювати й тримати курс
політичної конкуренції в межах розумного». Розраховуючи на підтримку своїх дій щодо об’єднання всіх проєвропейських політичних сил, Президент застеріг, що змагання
влади і опозиції, притаманне демократичній системі, втім,
«не повинно виливатися у внутрішню війну без правил, яка
послаблювала б країну перед зовнішньою загрозою» [167].
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Коли брати соціальний аспект цього протиріччя, то тут
концепція свободи корелюється з концепцією рівності, зокрема, народних мас щодо матеріальних благ, можливостей
підприємницької та творчої діяльності. Допоки існує значна соціальна нерівність, важко й помислити про те, щоб
усі люди мали рівну вагу та роль під час визначення позиції
більшості. Також важко уявити собі, що всі поважатимуть
свободу меншості, якщо ця меншість не буде їм рівною:
лише рівні соціально й економічно можуть бути рівними
політично. У підсумку І. Валлерстайн доходить висновку,
що, розбудовуючи систему (чи системи), які прийдуть вслід
за нині існуючою світ-системою, «доведеться зробити вибір
між ієрархічною системою, де блага і привілеї кожен буде
отримувати відповідно до свого місця в системі, хоч би як
це місце йому дісталося, хай навіть завдяки хорошим здібностям, й відносно демократичною системою, де існуватиме
відносна демократична рівність» [29].
Варто зазначити, що, крім І. Валлерстайна, ще чимало
ліберальних мислителів на Заході ставлять питання про
вичерпаність креативних можливостей ринкового фундаменталізму нинішньої світ-системи. Так, Джозеф Стігліц
акцентував увагу на тому, що «міністри фінансів і торгівлі
розглядають глобалізацію як явище переважно економічне; проте для багатьох людей у країнах, що розвиваються,
вона є набагато більшим», зокрема, таким фактором, що
«загрожує традиційним цінностями». Особливо важливим
для України є те, що економічне зростання ринкові фундаменталісти розглядають як урбанізацію, незважаючи на
руйнування традицій сільськогосподарського сектору суспільства: «На жаль, досі ті, хто є відповідальним за впровадження глобалізації, схвалюючи її позитивні результати,
все ще надто часто недооцінюють цього негативного боку:
загрози культурній ідентичності і цінностям. Це викликає
подив з огляду на стурбованість цими проблемами у самих
розвинутих країнах: Європа захищає своє сільськогосподарське виробництво не тільки в інтересах своїх виробників
та торгівців, а й тому, що таким чином вона зберігає свої
сільські традиції» [12].
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Тут мають значення і темпи глобальної інтеграції, бо
поступовий процес означатиме, що традиційні інститути
і норми не будуть знищені, принаймні, їм буде дано час для
пристосування до нових умов. Часто суть справи полягає не
лише в розмиванні традицій глобалізаційними процесами,
а й у тім, що старі традиції видозмінюються й починають
жити у невизначений спосіб. Так, Ентоні Гіденс висловлює
вагому й актуальну думку про те, що альтернативою відступу від традиції має стати більш відкрите й рефлексивне життя, а приховану потугу традиції можуть заступити
значно відкритіші дискусія і діалог. Навпаки, там, де діалог заперечується, де відкидається множинність культурних ідентичностей та інтерпретацій, виростає фундаменталізм. Останній — «дитя глобалізації», він може виникнути
на ґрунті будь-якої традиції. Культурно-ідеологічний фундаменталізм — не тільки і не просто антипод ринкового
фундаменталізму часів глобалізаційного модерну. В плані
функціональному він провокує постановку низки незручних для правлячих верхів запитань на кшталт: чи можемо
ми жити у світі, де немає нічого святого? Відповідь британського дослідника така: «Я не думаю, що можемо… Жоден
із нас не матиме заради чого жити, якщо ми не мали б бодай
чогось, за що варто померти» [51].
Тому, відкидаючи принцип ринкового фундаменталізму,
Ентоні Гіденс закликає приділити належну увагу важливим
питанням національної ідентичності в контексті культурного плюралізму. Він застерігає, що ці питання не слід зводити
до загалом слушної тези про необхідність толерантного спів
існування різних культур. Констатуючи нестримність розмивання кордонів між націями-державами у річищі глобалізації, але однозначно залишаючи за націями значущу роль
за нашої доби (яку Гіденс називає пізнім модерном), дослідник знаходить ґрунт для врівноваження цих тенденцій в понятті «космополітичного націоналізму»: «Космополітичний
світогляд є необхідною умовою існування багатокультурного суспільства у процесі глобалізації. Космополітичний націоналізм становить єдину форму національної ідентичності, що узгоджується із цим порядком» [253].
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Слід постійно мати на увазі, що ідентичність — найбільш інтенсивно застосовувана категорія в аналізі соціальної взаємодії, соціальної комунікації. Людина завжди має
потребу в упевненості у завтрашньому дні й передбачуваності власної долі. Отже, вибір ідентичності — це насамперед
вибір певного ступеня безпеки. Коли індивід ототожнює
себе з якоюсь соціальною чи етнічною групою, він не лише
дає відповідь на запитання «Хто я?», а й водночас обирає
стратегію життєвої поведінки, що забезпечить і певний горизонт можливостей: «На що мені сподіватися?».

4.2. Гріхи й покута периферійного капіталізму
Чи доклали ми зусиль в Україні до творення власного
профілю в сучасній конфігурації світу? Можливо, хоч нинішня системна криза капіталізму спонукає нас до більш
адекватного сприйняття набутків сучасного суспільствознавства. Політичний вибір завжди присутній у суспільному
житті. Він може бути зроблений елітою — високоосвіченою
і відповідальною — здатною створити модель інтеграції
в світову систему, виходячи з національних інтересів та існуючих обставин. Цей вибір може бути здійснений і більш
демократично, якщо суспільство виявить до цього креативну здатність. Коли ж суспільство дезінтегрується, коли
йому не вдається випрацювати відповідні інституції та ідеологію як своєрідний «соціальний клей», тоді країна неминуче випадає із світового процесу.
Тобто ніколи не слід забувати про важливість процесу
«демократизації демократії». Так, у своїх дослідженнях
Дж. Стігліц наголошує на тому, що глобалізація, у її нинішньому варіанті ринкового фундаменталізму, часто замінює диктатуру старих національних еліт новою диктатурою
міжнародних фінансів. Фактично країни периферії шантажують тим, що за невиконання певних умов ринки капіталу
і МВФ відмовлять їм у наданні позик. У такий спосіб їх змушують поступитися часткою свого суверенітету, дозволяючи нестабільним ринкам капіталу (включно зі спекулянта162
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ми, які переймаються тільки власними короткостроковими
інтересами, а не тривалим економічним зростанням країн
і підвищенням рівня життя) диктувати собі умови. І тут
країни, що розвиваються, мають зробити свій демократичний вибір — визначити ту міру, до якої вони вважають за
доцільне підкорятися міжнародним ринкам капіталу. «Навіть якщо економічне зростання справді б уповільнювалося,
багато країн, що розвиваються, були б готовими заплатити
таку ціну за більш демократичне суспільство з вищим ступенем соціальної рівності — так само, як багато країн сьогодні готові пожертвувати частиною економічного зростання задля покращення стану довкілля. Глобалізація, так як
вона впроваджується сьогодні, обмежує політичні права
і самоуправління країн. Не дивно після цього, що їй будуть
опиратися, особливо ж ті, чиї права вона порушує» [201].
Обстоювання і поширення демократії з фанатичною ревністю, яка нехтує історичними і культурними традиціями,
може врешті-решт викликати зворотну реакцію, яка призведе до заперечення самої демократії. Звідси випливає,
що внутрішня безпека України має вибудовуватися так,
щоб її суверенна влада, характер економічних відносин та
ступінь соціальної відповідальності держави відповідали
історичним і культурним традиціям українського народу
та його соціонормативним цінностям, з одного боку, й були
забезпечені необхідним рівнем глобальної легітимності —
з другого.
У зазначеному контексті особливо актуальною для сучасної України є критика Ентоні Гіденсом концепції «радикальної багатокультурності», яка спрямована на знецінення — по суті заперечення — національної культурної
ідентичності. Остання штучно дискредитується прихильниками «радикальної багатокультурності» як, мовляв,
таке собі надумане міфологізоване утворення, що активно
використовується деякими правлячими владними групами
лише у власних інтересах. На противагу таким маніпуляціям Е. Гіденс акцентує увагу на внутрішній суперечливості цієї позиції. Він наголошує, що, впроваджуючи політику «радикальної багатокультурності», її адепти прагнуть
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заперечити наявність національної спільноти як цілісності
і ставлять завдання, врешті-решт, знівелювати її.
Апелюючи до справедливого гасла захисту національних
меншин, прихильники такого радикалізму у своїх практичних діях в Україні доводять справу до абсурдного їх протиставлення національній спільноті в цілому. Взяти хоча б
сумнозвісний закон Колесніченка-Ківалова, яким утверджується несправедливість щодо великої національної спільноти українців. У деклараціях про суперлояльність до національних меншин на шкоду усталеній більшості українського
народу криється загроза соціальної дестабілізації. «Йдеться
про те, що не береться до уваги почуття справедливості культурної більшості у межах загальної національної спільноти,
яка обіймає плюралізм культур, а також нехтується факт,
що це почуття буде неодмінно звужуватися, якщо представники культурних меншин відхилятимуть ідентичність культурної більшості, разом з якою вони належать до однакової
національної спільноти. Така ситуація обернення справедливості на несправедливість у міжкультурних стосунках
у контексті багатокультурності є типовою і гостро болючою
для сучасного українського суспільства» [165].
Вихід із становища, що склалося внаслідок форсованого
впровадження ринкового фундаменталізму й пригнічення
національної ідентичності, в тому числі й шляхом штучного запровадження «радикальної багатокультурності»,
Ентоні Гіденс вбачає у відмові від прийняття якогось універсального зразка вестернізованої демократії для сліпого
наслідування й копіювання та сприйнятті «демократизації
демократії» в процесі постійного саморозвитку й удосконалення суспільного життя. Демократія аж ніяк не будується
на принципі — усе або нічого: «у різних країнах демократизація демократії набуватиме різних форм, залежно від конкретних передумов» [51].
Цей момент у трактуванні Е. Гіденса є принциповим,
оскільки він не зациклюється на сфері суто ринкової економічної доцільності, а орієнтує на перспективу комплексного
розв’язання різноманітних життєвих проблем, що їх породжує глобалізація — від економічної ефективності, до еко164
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логічної безпеки, політичної стабільності, розбудови громадянського суспільства, національної культури, а також
таких (на перший погляд «незначних»), як сімейні відносини, а то й навіть етика інтимних стосунків. І це зрозуміло,
адже людський вимір глобалізації є не що інше, як вимір
оптимістичного ставлення до демократії та послідовного
впровадження її засад.
Будь-яка реструктуризація задля утвердження демократії починається з інвентаризації ресурсів та проблем і навичок для їх розв’язання. Десь тут нам у пригоді можуть стати
напрацювання зарубіжних науковців, які здійснили спробу
зібрати воєдино всі ланки невдалих реформ у СРСР, а згодом і в країнах пострадянського простору. Саме на це звертає увагу й Мануель Кастельс. Його гіпотеза полягає в тому,
що жорстка криза, яка охопила СРСР із середини 1970-х років, була спричинена структурною нездатністю радянського
індустріалізму забезпечити перехід до інформаціонального
суспільства. Радянський лад міг існувати в добу індустріалізму, де в основу було покладено кількісні показники
продуктивності (труд, капітал і природні ресурси). Але він
виявився неефективним, коли головним джерелом продуктивності стала здатність якісно організувати виробництво
на основі знання та інформації.
Тим часом, відчувши загрозу своєму пануванню, пострадянська бюрократія і партійна номенклатура в «лихі 1990-ті
роки» спрямувала суспільні процеси у вигідне для себе русло. До того ж розпадом СРСР повною мірою скористалися
і західні «акули капіталізму». М. Кастельс ілюструє це на
прикладі Росії: «Російські групи інтересів, особливо менеджери компаній та урядові апаратники, які очолили процес
приватизації, утримали найбільш цінну власність під своїм контролем, однак занизили ціни акцій приватизованих
компаній, щоб запропонувати значний прибуток іноземним партнерам в обмін на миттєво отримувану готівку, яка
найчастіше осідала на їхніх банківських рахунках за кодоном». Доклали рук до розвалу економіки й зарубіжні наукові консультанти «внаслідок безвідповідальних рекомендацій щодо запровадження абстрактної політики вільного
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ринку Міжнародним валютним фондом». Вони консультували «політично недосвідчених російських економістів, які
раптово виявилися на командних постах через параліч демократичної держави внаслідок заплутаних інтриг між політичними фракціями, де панували особисті амбіції». В результаті взаємодії корисливих внутрішніх і зовнішніх груп
інтересів «кримінальна економіка зросла до пропорцій,
небачених у великій індустріальній країні, пов’язавшись
із світовою кримінальною економікою й ставши фундаментальним фактором, з яким слід рахуватися як у Росії, так
і на міжнародній арені» [108].
Зазначена модель суспільної трансформації увійшла
у практику держав всього пострадянського простору, в тому
числі й України. Утворилася широка зона «периферійного
капіталізму», яка повністю вплелася в систему економічної
взаємозалежності, забезпечену сітьовими інформаційними
інструментами гнучкого реагування й прийняття рішень.
А тим часом технологічно приваблива мережева система
сучасного капіталізму виявилася не такою вже й привабливою з гуманітарного погляду — їй була байдужою подальша
доля переважної частини населення пострадянського простору. «Інформаційні мережі, — зазначає М. Кастельс, —
мережі капіталу, робочої сили і ринки по всьому світу
пов’язуються технологіями, корисними функціями, людьми та територіальною близькістю і в той же час роблять
себе недоступними для населення й територій, що не мають цінності та інтересу з погляду динаміки глобального капіталізму. Відтак відбувся соціальний і економічний
остракізм окремих суспільних прошарків, районів у містах
і регіонах, а то й навіть цілих країн… Відчайдушні спроби деяких подібних регіонів та соціальних груп стати
частиною глобальної економіки, уникнути маргіналізації призводять до того, що… міжнародна організаційна
злочинність використовує їх для розвитку всесвітньої
кримінальної економіки. Вона спрямована на вдоволення
заборонених бажань і постачання забороненої продукції
у відповідь на безмежний попит з боку багатих суспільств
та індивідів» [108].
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Який же висновок напрошується із цієї загалом доволі
непривабливої картини? Очевидно, що один і безальтернативний — сприймати світ адекватно, бачити плюси і мінуси інформаціонального суспільства, опрацьовувати власну
оптимальну модель входження в сучасний світ не у ролі
лузера світової периферії, а як повноправний учасник оновленої світової спільноти. Для цього слід, не відмовляючись
від ідентичності спротиву у нині жорсткому конкурентному світі, вибудувати належну ідентичність проекту відповідно до нових реалій.
У чому ж полягають ці реалії?
М. Кастельс наголошує, що нове суспільство виникає
тоді, коли (і якщо!) виробничі відносини відповідають новим продуктивним силам. Нічого нового тут немає — це
одна із давно відомих нам основоположних засад марксизму, яку не ставлять під сумнів і ліберали. Не змінилася також сутність капіталізму: основним законом, як і раніше,
є виробництво заради прибутку і його присвоєння на основі
реалізації права приватної власності. Так само й в основі сучасних виробничих відносин лежать відносини між працею
і капіталом. Отож інформаціональна/глобальна економіка виявилася ще більш капіталістичною, ніж будь-яка
інша економіка в історії, бо інтенсифікує всі ці параметри. І щодо цього не може бути жодних ілюзій.
То в чому ж новизна і пафос інформаціонального капіталізму, коли дві іпостасі — продуктивність та конкурентоздатність — залишаються визначальними процесами економіки? М. Кастельс наголошує на тому, що «продуктивність,
за своєю суттю, є похідна від інновації, а конкурентоздатність — від гнучкості. Таким чином, фірми, регіони, країни,
економічні одиниці усіх видів у своїх виробничих відносинах
збільшують інновації та гнучкість» [108]. І тут вирішальну
роль відіграють нові інформаційні технології та культурно-освітня спроможність учасників виробництва до
їх використання у процесі виробництва та управління.
Саме на цій основі формується мережеве підприємство.
Для освітян першорядним у всіх цих теоретичних побудовах є те, що в нинішній модернізованій системі виробництва
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праця стає значно диференційованою відповідно до індивідуальних характеристик самих робітників. Доконаним
фактом сучасності є величезний розрив між традиційною
індустріальною працею (М. Кастельс називає її «родовою»)
та «самопрограмованою» працею трудящих нового покоління. Ключовим критерієм поділу між цими двома видами
праці є освіта. І не просто базова освіта, а можливість доступу до вищих рівнів освіти, тобто систематичне включення
в структуру нових знань, поповнення інформації, а також
націленість на набуття нових навичок відповідно до технологічних і організаційних змін. У зазначеному контексті
освіта сприймається як феномен, принципово відмінний від
традиційного навчання і виховання дітей та студентів. Освіта стає процесом, під час якого працівники набувають здатності постійно змінювати необхідні навички для розв’язання певного завдання, звертаючись до нових інформаційних
джерел. У такий спосіб кожен може «перепрограмувати»
себе відповідно до безкінечно змінюваних завдань процесу
вдосконалення й ускладнення виробництва.
Однак потреба в цій самопрограмованій праці з’являється лише за умов інноваційного виробництва. Старі ж індустріальні технології відтворюють традиційну родову працю,
яка не має можливості та, власне, й необхідності у самопрограмуванні, оскільки від неї вимагається лише здатність
сприймати й виконувати конкретне завдання. Праця такого трудящого не є індивідуалізованою, оскільки виконання
найпростіших функцій може бути перекладено на якийсь
механізм або іншого працівника. До того ж додаткова вартість, вироблена такими працівниками, становить лише невелику частку прибутку.
Значна диференціація між працею самопрограмованою
і родовою несе у собі серйозні соціальні ризики й загрози.
Якщо інновація є основним джерелом продуктивності праці, якщо знання й інформація стають головним матеріалом
нового виробничого процесу, а освіта — ключовою якістю
виробничого процесу, то новими виробниками в інформаціональному капіталізмі стають насамперед ті творці знання й спеціалісти інформаційних технологій, чий
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внесок найцінніший для фірми, регіону та національної
економіки. Разом із менеджерами й технократами в розвинутих країнах вони вже становлять близько третини всього
зайнятого населення.
Це не означає абсолютного розриву між родовою працею
і самопрограмованою, оскільки опрацювання знань та інформації неможливе без виробництва товарів і послуг, які у сумі
дають «колективного працівника». Принципова різниця між
ними полягає в тому, що категорія родової робочої сили дедалі більше залежить від інтелектуалів у захисті своїх позицій
під час укладання контрактів. І навпаки — інформаційні виробники меншою мірою залежать від простої робочої сили.
Ця сутнісна ознака інформаціонального капіталізму зумовлює розкол у суспільній структурі праці, що призводить
до розмивання залишків класової солідарності, а отже, й до
фундаментального соціального розлому. Тоді, за словами
М. Кастельса, відбувається «соціальне виключення значного сегменту суспільства, що складається з індивідів,
якими нехтують, чия цінність як виробників/споживачів
вичерпана і чия значущість як людей ігнорується» [108].
За цих обставин багато що залежить від якості головного
соціального ресурсу — якості «людського матеріалу», що стосується й українського правлячого класу. Політичний вибір
завжди наявний у суспільному житті. Саме його має зробити
політична еліта — високоосвічена й відповідальна, здатна
запропонувати суспільству модель інтеграції у світову систему, кладучи в основу національні інтереси й реалії. Однак,
як зазначає Юлія Мостова, «найбільша проблема України
сьогодні — навіть не корупція, а професіональна деградація.
Скрізь. Від спецслужб і медицини до освіти, держуправління
й журналістики. Якщо ми хочемо жити, а не виживати, важливо розпочинати з якості людського матеріалу» [217].
Цей вибір може бути здійснений демократично, якщо
суспільство виявить до цього креативну здатність. Коли ж
суспільству не вдається опрацювати відповідні інституції та
ідеологію задля об’єднання, то країна неминуче опиниться
поза мейнстримом світового процесу. Такою буде покута наших гріхів.
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4.3. Тягар соціального виключення
Було б необачно ігнорувати значення загрозливого для
України соціального розколу, мотивуючи тим, що проблеми
інформаціонального суспільства ще не є для нас такими актуальними. Справді, інноваційна складова становить лиш
мізерну частку у виробленому продукті. Не слід заплющувати очі на те, що ми живемо в добу глобалізації, і процес
інноваційних змін вторгся не тільки у сферу обміну товарами між країнами, а й домінує у сфері виробництва. І нам
потрібно враховувати можливі ризики. Як би не сталося
так, що внаслідок поглиблення прірви між родовою працею
(індустріальної доби) і трудом самопрограмованим (доби інформаціоналізму), Україна опиниться поза зоною новітніх
технологій, прирікаючи себе на животіння у межах «периферійного капіталізму» з усіма відповідними обставинами.
Ці обставини не лише непривабливі, а й доволі загрозливі в сучасному світі. Перша, як ми вже зазначали, полягає
в тому, що в контексті соціальної стратифікації інформаціональний/глобальний капіталізм характеризується тенденцією до зростання соціальної нерівності й поляризації суспільства, а саме одночасного зростання верхівки й падіння
дна соціальної шкали. Ще одна обставина — подальша індивідуалізація праці — розхитує засади колективної згуртованості працівників індустріальної сфери, полишаючи
найбільш слабкі сегменти робочої сили перипетіям долі. Достатньо згадати стрімке падіння впливу і значущості профспілкового руху в нинішньому суспільному житті України.
Як наслідок, виникає третя обставина — постійне розмивання існуючих елементів соціально відповідальної держави, що позбавляє рятівного кола тих людей, які не можуть
самостійно дати собі ради.
Прикладів того безліч у всьому світі. Зокрема на «жахливих спекуляціях і непомірному збагаченні небагатьох»
наголошує З. Бжезінський. «Ми розвинули таку фінансову систему, за якої велетенські трансакції здійснюються по
всьому світу практично безконтрольно, маючи своїм наслідком жахливі спекуляції і непомірне самозбагачення неба170
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гатьох». Тим самим знехтувано справедливість у суспільстві — фундаментальну основу стабільної держави. Що вже
тут згадувати славнозвісну «американську мрію» про рівні
можливості, коли нині «середній європеєць має шанс швидше добитися успіхів у житті й кар’єрі, ніж американець»
[18]. Не випадково ж 17 вересня 2011 р., на день американської Конституції, прозвучав заклик «Occupy Wall Street»,
який був підтриманий близько 40% громадян [11].
Звісно, ця тенденція до поляризації соціальної нерівності могла б бути передбачена, і їй можна було б запобігти
цілеспрямованою державною політикою. Але, як зазначає
М. Кастельс, «нерівність і поляризація зумовлені динамікою інформаціонального капіталізму й домінуватимуть
доти, доки для подолання цих тенденцій не буде вжито спеціальних заходів» [108].
Поряд із цим посилюється інша загрозлива тенденція —
до соціального виключення певних контингентів населення, на яку слід зважати й в Україні. Йдеться насамперед
про розрив зв’язку між «людьми як людьми» і «людьми як
виробниками/споживачами» в загальній динаміці інформаціонального капіталізму. На превеликий жаль є фактом
те, що за нової системи виробництва збільшується кількість
людей, які, за висловом М. Кастельса, «нічого собою не являють і як виробники, і як споживачі з погляду системи».
Це не означає, що всім їм судилася доля безробітних. Однак
важливим є те, який це буде вид роботи, за яку плату й на
яких умовах?
А тут картина така безрадісна, що доведеться вдатися до
широкого цитування М. Кастельса: «Основна маса рядової
робочої сили не має постійного місця роботи та циркулює
між різноманітними джерелами зайнятості (які мають переважно випадковий характер). Мільйони людей постійно
знаходять і втрачають роботу, вони часто включені у неформальну діяльність при тому, що значна їх кількість втягнута в низові структури кримінальної економіки. Більше того,
втрата стабільного зв’язку із місцем роботи, а також слабкі
позиції працівників під час укладання контрактів призводять до більш високого рівня кризових ситуацій в житті
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їхніх сімей, тимчасової втрати роботи, особистісних криз,
хвороб, тяжіння до наркоманії/алкоголю, втрати заощаджень, кредиту. Багато з цих криз пов’язані одна з одною,
що породжує спіраль соціального виключення. Остання
тягне донизу, до того, що я назвав «чорними дірами» інформаціонального капіталізму, з яких важко вибратися» [108].
Якщо такі тенденції є характерними для країн Заходу,
то що вже говорити про Україну? Коли вдатися до методології ООН, то результати досліджень 2016 р. засвідчують, що
80% жителів України живуть за межею бідності. Хоча у нашому світосприйнятті цей показник споживання у 5 доларів
на день (близько 150 доларів на місяць) — ще й не такий вже
загрозливий. А й справді, згідно з даними Держстатистики
у січні–серпні 2016 р. середня номінальна зарплата становила 4944 грн на місяць. Однак це те саме, що й середня температура по палаті. Як, наприклад, вижити пенсіонерам?
Тут слід зважати й на оцінку життєвого рівня самими
українцями. Соціологічні опитування, проведені Інститутом соціології НАН України влітку 2016 р., засвідчують,
що у переважної більшості українців немає жодних накопичень, які б уможливили пом’якшення для них наслідків
кризи й підвищення тарифів на комунальні платежі. Більше того — 35% українців зізналися, що не мають можливості купувати найнеобхідніші продукти, 40% респондентів
заявили, що у них немає засобів на підтримку здоров’я, а ще
53% — на задоволення базових потреб у медичній допомозі.
Що ж до відпочинку, то тут годі й думати: 62% українців
визнали, що у них немає засобів на відпочинок під час відпустки. Лише 2,3% зазначили, що їхні сім’ї можуть дозволити собі мати якісь заощадження.
А в цілому складається враження, що можливість таксяк виживати є: 47,7% респондентів відповіли, що всі наявні засоби витрачаються у їхніх сім’ях на продукти харчування, третина респондентів (32,1%) засвідчили, що доходів
у їхніх сім’ях вистачає «в цілому на проживання», а 11,7%
відчували навіть якийсь елемент благополуччя: «вистачає
на все необхідне, але нам не до заощаджень». При цьому
45% зауважили, що в разі втрати основного джерела дохо172
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дів (заробітної плати, пенсії) вони зможуть протриматися не
більше місяця [28].
То чи ж варто дивуватися, що зазначені фактори спричинили не тільки послаблення фізіологічного та психологічного здоров’я населення, а й призвели до стрімкого погіршення усієї сукупності умов життєдіяльності людини й
суспільства: загострення криміногенної ситуації, падіння
культурного рівня населення, наростання апатії й агресії,
відсутності віри у свої сили й у можливість поліпшення
ситуації тощо. Як наслідок, все це призвело до того, що за
рейтингом споживання алкоголю Україна нині посідає п’яте місце у світі, поступившись на пострадянському просторі
лише Молдові (перше) та Росії (четверте місця) у світовому
рейтингу.
З огляду на зазначене природно виникає запитання: чи
реагуємо ми на проблеми дня сьогоднішнього, а головне —
чи убезпечуємо себе на майбутнє? Ситуація ускладнюється
тим, що межа між соціальним виключенням і можливістю
щоденного виживання дедалі більше розмивається для зростаючої кількості людей. Із втратою звичної соціальної підтримки (згадати хоча б існуючу за радянських часів організацію робітничого постачання, гарантовану чергу на житло
для молодих спеціалістів, профспілкові путівки на оздоровлення трудящих, безкоштовне дозвілля дітей у спортивних
секціях та гуртках самодіяльності тощо) значна частина
людей виявилася нездатною «утриматися на плаву», враховуючи новітній виклик часу й постійну модернізацію своєї кваліфікації. Ці люди раз по раз не витримують конкурентної боротьби. Вони намагаються втримати свої позиції
хоча б до наступного раунду зменшення сегмента і без того
«всохлого» середнього класу спеціалістів та науково-технічних працівників, який був соціальною опорою протягом
періоду індустріалізації, особливо в секторі «оборонки». Нікуди діти той прикрий факт, що нині процес соціального витіснення певних груп населення впливає не лише на справді
знедолених, а й на ті соціальні категорії, які цілеспрямовано вибудовували своє життя у постійній боротьбі за можливість уникнути падіння вниз, не допустити скочування до
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рівня люмпенізованої робочої сили соціально недієздатних
людей.
Об’єктивно ці люди поставлені перед вибором альтернатив: яка система влади і форма державності є найбільш
прийнятною для них? Оскільки за умов глобалізації вплив
національної держави на виробничі й соціальні процеси
послаблюється, а проголошені під час виборчих перегонів
обіцянки різноманітних партій (і навіть закріплені на законодавчому рівні зобов’язання щодо розбудови соціально
відповідальної держави) не можуть бути виконані, то легітимність парламентської демократії і самої держави неминуче ставиться під сумнів. Що з того, що представницька
демократія логічно випливає з поняття суверенітету, коли
розмивання суверенності призводить до невизначеності як
самого процесу делегування волі народу, так і його результатів. Реагуючи на цю ситуацію, вузькоспеціалізований
труд, пов’язаний з індустріальним виробництвом, тяжіє до
посилення політики «сильної руки».
І навпаки — самоорганізована праця інформаціонального суспільства тяжіє до збільшення кількості сторін, представлених в інститутах влади, а також до децентралізації
владних повноважень і переходу їх до локальних інституцій. Це створює передумови для становлення нової геометрії
влади у вигляді сітьової держави. На прикладі Європейського Союзу можна відслідковувати нові тенденції — прагнення соціальних акторів, громадян в цілому максимізувати
можливості представляти свої інтереси і цінності, впроваджуючи різноманітні стратегії у взаємовідносинах між різноманітними інституціями на різних рівнях компетенції.
Буває так, що громадяни якогось європейського регіону
задля захисту своїх інтересів вдаються до альянсу з євробюрократами Брюсселя, тиснучи на свій національний уряд.
Чи, навпаки, вдаються до протилежної комбінації. Або ж не
чинять ні того, ні іншого, але стверджують тим часом свою
локальну автономію.
Але не слід забувати про дію історичної закономірності: там де є панування (а надто монопольне панування!),
обов’язково буде й належний спротив. До нього спонукає на174

Розділ IV. Шляхи й роздоріжжя європейського вектора

самперед недієвість того суспільного договору, який колись
укладався між працею і капіталом в індустріальну епоху
у вигляді соціально відповідальної держави. До того ж посилюється нездатність значної частини людей вписатися у логіку домінуючих глобальних інформаційних мереж сітьового
суспільства. Це призводить до того, що значні контингенти
населення прагнуть знайти новий сенс життя, реконструювавши його на засадах абсолютизації певної системи цінностей і переконань. З’являються нові групи ідентичності
спротиву, з якими М. Кастельс пов’язує насамперед релігійний фундаменталізм, що «не заперечує технологію, але
підпорядковує її на службу Божественному Закону, котрому
мають підлягати всі інститути й цілі без жодного торгу. Націоналізм, локалізм, етнічний сепаратизм і культурні громади поривають із суспільством в цілому, вибудовуючи його
інститути не знизу догори, але зсередини назовні, тобто «ті,
хто посутньо ми» проти тих, хто до нас не належить» [28].
Навіть проактивні рухи, спрямовані не на заперечення,
а лише на трансформацію всієї картини соціальних відносин між людьми (наприклад фемінізм) або відносин між
людьми і природою (наприклад енвайронменталізм) беруть
свої витоки із заперечення існуючих нині базових суспільних принципів: патріархальності, продуктивізму. Вони
демонстративно йдуть на розрив з усталеною соціальною
логікою, домагаються автономії від державних інституцій,
відкидають логіку капіталу й різноманітні зваби технологій. А тому їх учасників складно інкорпорувати в існуючий
спосіб життя.
А втім, про найголовніше: чи дає нам теорія інформаціонального суспільства М. Кастельса вичерпні відповіді
на актуальні проблеми сучасності? Чи внесла вона елемент
оптимізму в наше світобачення? Чи стала вона для нас дороговказом на перспективу?
І так, і ні. Насамперед тому, що було б помилкою покладатися на універсалізм запропонованої теорії, як і будь-якої
теоретичної конструкції взагалі. Та й сам М. Кастельс не
претендує на таку її роль, попереджаючи нас, що нинішні
суспільні відносини не можуть бути зведеними до структури
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й динаміки сітьового суспільства. Таке суспільство не є всеохоплюючим, оскільки воно утворюється взаємодією між
мережею і «Я», між мережевим суспільством і фактором
ідентичності кожного окремого суб’єкта, який несе в собі
інерцію цінностей, успадкованих від індустріального капіталізму та етатизму. У підсумку не всі соціальні зміни та
інститути слідують логіці сітьового суспільства, подібно до
того, як індустріальні суспільства впродовж тривалого часу
включали в себе численні передіндустріальні форми людського існування. Але всі суспільства справді пронизані —
з різною інтенсивністю — повсюдною логікою мережевого
суспільства, чия динамічна експансія поступово абсорбує
і підпорядковує соціальні форми, які існували до нього.
Отже, розуміння нашого світу потребує одночасного
аналізу і мережевого суспільства, і його конфліктних викликів. Мало хто нині сумнівається в тому, що ХХІ ст. буде
позначене вивершенням глобальних інформаційних надмагістралей, мобільних телекомунікацій та обчислювальних
потужностей. Інтернет уже охоплює близько мільярда користувачів, кількість яких щоденно зростає в середньому на
200 тисяч людей [109].
Судячи з усього, це буде також доба розквіту генетичної
революції. Однак, якщо люди припустяться тих же помилок, що й у ХХ ст., то новітні технології створюють ризик
покінчити з життям на планеті. А це означає те, що для запобігання негативним явищам нам потрібні не лише відповідальні урядовці, а й відповідальне високоосвічене суспільство, яке б поклало край «синдрому Чорнобиля». Шлях,
яким ми підемо, залежить від соціальних інститутів, людських цінностей, від свідомості нових соціальних акторів та
їхньої рішучості формувати і контролювати власну долю.
ХХІ ст. буде також позначене екстраординарним зростанням виробництва за значно менших зусиль. Розумова
праця замінить фізичну силу в більшості виробничих секторів економіки. Але, і на цьому хочеться наголосити, частка
виробленого багатства діставатиметься індивідам залежно
від їхнього доступу до освіти, а суспільству в цілому — від
його соціальної організації, політичної системи і обраної
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стратегії розвитку. Освітян не може не тішити той факт, що
українські батьки вже зорієнтувалися в ситуації: за підрахунками експертів, тільки в Києві працює понад дві тисячі великих і маленьких установ раннього розвитку дитини,
і число їх щороку збільшується на 10–15%. Для порівняння: шкіл та дитсадків, разом узятих, у столиці налічується
трохи більше однієї тисячі.
Люди інтуїтивно розуміють, що М. Кастельс сформулював теорію як застереження від ризиків майбутнього.
З одного боку, глобальна економіка буде розширюватися,
скануючи за допомогою інформаційних мереж всю планету в пошуку нових можливостей для отримання прибутків.
Але вона це робитиме вибірково, «поєднуючи значущі сегменти й нехтуючи місцевостями й людьми, які вже вичерпали свій потенціал або не становлять інтересу на даний момент… Значущі місцевості й люди будуть віднайдені скрізь,
навіть у Сахарі… Але відключені території й люди також
можуть бути знайдені повсюди, хоча й в інших пропорціях.
Планета сегментується на чітко розрізнені простори, визначені різними часовими режимами» [108].
З другого боку, відторгнуті сегменти суспільства, звісна
річ, не змиряться із своїм становищем, а дрейфуватимуть
в глобальну кримінальну економіку, що стане фундаментальною ознакою ХХІ ст. Економічний, політичний і культурний її вплив проникатиме у всі сфери життя. Знищити
це явище буде неможливо, хіба що вдасться обмежити його
до допустимих розмірів. Реакцією на соціальне відторгнення стане також вибух фундаменталістських рухів, «які беруть Коран, Біблію чи будь-який інший священний текст
для інтерпретації й використання його як прапора свого
відчаю і зброї свого гніву. Різного виду фундаменталізми,
що походять із різних джерел, являтимуть собою найбільш
безкомпромісний виклик односторонньому пануванню інформаціонального глобального капіталізму» [108].
Отже, на думку М. Кастельса, мережеве суспільство не
несе в собі миру і благодаті, а скоріше засвідчує тенденцію до поглиблення драматичного розколу між елітою та
масами. В той час, коли світові еліти будуть окопуватися
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у глобальній системі фінансових та інформаційних потоків, досвід простих людей і коло їхніх інтересів обмежуватимуться численними локальними спільнотами, насамперед сім’єю. Новітній пролетаріат ХХІ ст. буде приречений
вихлюпувати свою енергію протесту в буденне, неусвідомлене насилля.
Головна причина цього — екстраординарний розрив між
технологічною надрозвинутістю і соціальною недорозвинутістю. Нинішні світова економіка, суспільство і культура побудовані на таких інтересах, цінностях, інститутах й системах
правління, які за визначенням обмежують колективну креативність, привласнюють плоди інформаційних технологій
і спрямовують енергію широких мас в русло нищівної конфронтації. Як наслідок, існуючі нині альтернативні мережевому суспільству культурні спільноти, які прагнуть
підпорядкувати новітні технології потребам і жаданням людини, судячи з усього, приречені на довгий шлях від
громад, створених на ідентичності спротиву, до висот
ідентичностей нових проектів, заснованих на цінностях
цих громад. Йдеться і про егалітарні сім’ї, і про солідарність
між поколіннями, і про концепцію усталеного (достатнього)
розвитку, і про нову модель економічного зростання, і про
загальну мобілізацію на захист прав людини тощо.
Для того щоб відбувся перехід від ідентичності спротиву
до ідентичності проекту, має сформуватися нова політика.
Її відмітною ознакою має бути поєднання інформаційних
технологій з культивуванням гуманістичних культурних
цінностей заради розвязання проблем, що постають перед
людьми в інформаційну епоху. Так Дж. Стігліц не вгаває
виступати за запровадження соціальних заходів, які б давали змогу захистити всіх тих, хто програв від глобалізації.
Зокрема він наголошує, що «глобалізація буде вигідною для
усіх членів суспільства, якщо лише одночасно вжити рішучих заходів щодо соціального захисту. До цього висновку
вже давно дійшли скандинавські країни, де такі заходи стали складовою соціального контракту, що дає можливість
зберегти відкрите суспільство — відкрите як для глобалізації, так і для технологічних змін. Неоліберали в інших кра178
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їнах цього не зрозуміли, і нині на виборах у США і Європі
їх наздоганяє відплата… Розвинуті країни мали б провадити політику, яка гарантувала б ширший розподіл приросту
багатств. Замість того вони обстоюють політику, яка призводить до такої реструктуризації ринків, внаслідок якої
нерівність врешті-решт зростає, а економічний розвиток
виявляється під загрозою. Зростання економіки уповільнилося через переписування правил гри в інтересах банків
і корпорацій — багатих і впливових — на шкоду інтересам
інших. Ринкова сила трудящих ослабла» [202].
Висновок Дж. Стігліца однозначний — час змінювати правила гри, в тому числі запроваджувати заходи щодо
стримування глобалізації. Власне, проблема полягає не
в самому процесі глобалізації, а в тому, хто і як цим процесом управляє. Тобто слід розрізняти поняття «глобалізація», що відображає об’єктивний процес, і конкретну політику, виражену поняттям «ґлобалізм». Остання однозначно
спрямована певними фінансово-монополістичними колами
на свою користь.

4.4. Знак доби: прагнення людської гідності
Проголошення суверенітету й незалежності України
відбувалося за принципово відмінних ніж у більшості європейських держав обставин. Націоналізм, що був провідною
державотворчою ідеологією Європи ХІХ — першої половини ХХ ст., у повоєнні роки почав здавати свої позиції. Перед
загрозою посилення соціальних та національно-визвольних
рухів транснаціональні корпорації дедалі активніше культивували ідею глобального управління через створення відповідних наднаціональних інституцій. У політичному дискурсі частіше обговорювалася тема «світового уряду».
Практичне опрацювання інтеграційної стратегії було
покладено на «мозкові центри» з вивчення глобальних процесів — Раду з міжнародних відносин (1921), Більдерберзьку групу (1954) та Тристоронню комісію (1973). Робота цих
центрів здійснюється у посиленому режимі секретності.
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З’явився навіть дослідницький напрям конспірології, в центрі уваги якого перебуває ідея викриття «світової змови» задля створення «світового уряду».
Чи не найкраще пафос викривальності цього напряму
передає часто цитований уривок із виступу Девіда Рокфеллера, який він нібито виголосив 8 червня 1991 р. на зустрічі Тристоронньої комісії в Гессені (Німеччина): «Ми вдячні
The Washington Post, The New York Times, The Magazine та
іншим великим виданням, чиї директори відвідували наші
зустрічі й поважали свою обіцянку зберегти конфіденційність впродовж майже сорока років. Але тепер світ став
складнішим і він готовий іти до світового уряду. Наднаціональна верховна влада інтелектуальної еліти і банкірів світу, безумовно, краща, ніж національне самовизначення, що практикувалося в минулі століття» [23].
Якоюсь мірою конспірологію можна порівняти з американською викривальною течією «розгрібачів сміття», групою американських публіцистів і соціологів, які акцентували увагу на викритті виразок американського капіталізму.
Така націленість часто спонукає авторів до сенсаційності.
Однак, попри все, конспірологам слід віддати належне —
вони нишпорять, проникають за куліси політичної кухні,
виносять актуальні проблеми на суд громадськості і в такий
спосіб роблять свій внесок у пошук істини. Так, поставивши
за мету дати відсіч конспірологам як «ідеологічним екстремістам», Девід Рокфеллер відверто задекларував: «Дехто
навіть вважає, що ми є частиною певної групи змовників,
які працюють всупереч інтересам Сполучених Штатів, характеризуючи мою сім’ю і мене як «інтернаціоналістів», що
беруть участь у змові з іншими змовниками по всьому світу,
щоб побудувати більш інтегровану політичну й економічну
структуру — єдиний світ, якщо ви того хочете. Якщо це звинувачення — то я визнаю свою вину і пишаюся цим» [140].
Полеміка між конспірологами і прихильниками глобалізму навколо ідеї «світового уряду» об’єктивно хоча й сприяє багатосторонньому погляду на політичні процеси в світі,
однак часто вносить елемент скандальності й сенсаційності.
Некритичне прийняття аргументів будь-якої із сторін
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ускладнює процес осмислення сутності проблеми. Так, визначаючи головну ціль — створення впродовж ХХІ ст. «світового уряду», конспірологи посилаються на книгу З. Бжезінського «Між двома епохами: роль Америки в технотронну
еру», яка вийшла друком ще в 1970 р. При цьому увага акцентується на такому положенні: «Технотронна ера сприяє
появі більш керованого суспільства. Таке суспільство було б
під владою еліти, не стримуваної традиційними цінностями. Скоро буде можливим встановлення майже безупинного
спостереження за кожним громадянином і підтримування
поновлювальних баз, що містять навіть найбільш особистісну інформацію про них. Ці дані будуть доступні для миттєвого пошуку владою» [55].
Вишукуючи підтвердження щодо розгортання цієї ідеї
в конкретну програму для втілення у наші дні, конспірологи посилаються на засідання Більдерберзької групи, що відбулося в 2008 р. у замку Шантійї (Франція), де нібито таємно були присутні Гілларі Клінтон та Барак Обама. Викликає
здивування інформація про головну проблему зібрання. «Головним питанням порядку денного засідання Більдерберзького клубу в червні 2008 р. стало питання про широкомасштабну імплантацію підшкірних мікрочіпів американцям під
приводом боротьби з тероризмом і необхідністю забезпечення лікарям доступу до інформації про стан хворих у надзвичайних ситуаціях. Таким чином, процес побудови «електронного концтабору», або суспільства кіборгів, підготовка до
якого йде вже півстоліття (особливо активно і цілеспрямовано після теракту 11 вересня) буде прискорено». Зазначається, що для цих цілей американським урядом було надано
500 мільйонів доларів, а в ЦРУ питання ставилося досить
жорстко: «Ми не зможемо контролювати людей, якщо усіх
їх не помітимо, тобто не ідентифікуємо» [193].
На нашу думку, посилання на книгу 40-річної давнини
та чутки про засідання Більдерберзького клубу не передають всієї глибини та складності проблем, з якими зіткнувся світ у ХХІ ст. Про це свідчать хоча б останні виступи
провідного теоретика міжнародних «мозкових центрів»
З. Бжезінського в канадському Монреалі (травень 2010 р.),
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російському Ярославлі (вересень 2011 р.) та французькій
Нормандії (жовтень 2011 р.). На нашу думку, проблеми,
порушені в цих виступах, є справді кардинальними, а їхню
суть можна звести до трьох основних тез: 1) виклик часу,
пов’язаний з новітнім суспільним феноменом — глобальним політичним пробудженням; 2) принципи глобального
співробітництва; 3) архітектура майбутнього глобального
управління.
Конспірологи в контексті глобального політичного про
будження у виступах З. Бжезінського побачили те, що хотіли побачити — пошуки системи контролю, підпорядкування і спостереження для досягнення «більш контрольованого
суспільства» і створення «єдиного світового уряду». Більше
того, виступ З. Бжезінського 14 жовтня 2011 р. в Нормандії під час вручення йому премії Алексіса де Токвіля дехто
прирівняв до виступу Вінстона Черчилля у Фултоні 1946 р.,
а деякі російські оглядачі навіть кваліфікували цей виступ
як проголошення нової «холодної війни» проти Росії [151].
Наскільки ці коментарі близькі до істини? Наскільки
у виступах З. Бжезінського йдеться про створення «нового світового порядку» під проводом «світового уряду»? Ці
питання, очевидно, теж не оминути в аналізі його останніх
виступів [19].
Отже, теза перша із виступів З. Бжезінського: про виклик часу. Так, у Монреалі він наголосив, що найскладніше, але історично найважливіше завдання, яке стоїть нині
перед Америкою, полягає в тому, щоб довести до всього світу ідею, яка б визначала суть нового часу. Двічі Америка
справлялась із цим завданням. Так, у 1776 р. було проголошено ідею свободи для світу, який лише починав її прагнути. У ХХ ст. Америка стала захисником демократії від
тоталітаризму. Отже, на думку З. Бжезінського, якщо
Америка у нинішньому неспокійному світі прагне й надалі
залишатися світовим гегемоном, їй необхідно ототожнити
себе з ідеєю універсальної людської гідності. В цій величній
ідеї мали б знайти своє втілення насамперед ідеали свободи
й демократії, принципи поваги до культурного розмаїття
та ліквідації соціальної несправедливості.
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Такий вибір неминучий. І наші дні, й увесь хід історичного процесу є свідченням того, що прагнення людської гідності виражає сутність феномена глобального політичного
пробудження — а нині воно є соціально потужним, політично радикалізуючим і географічно всезагальним. Його глобальне охоплення — феномен нашого часу, хоча його витоки тягнуться в глиб віків. Історія політичного пробудження
сягає Французької революції 1789 р., згодом воно поширилося по всій Європі, набувши безпрецедентної інтенсивності
й соціального розмаху. Поширення письменності й звички
до читання, численні мітинги й полум’яна риторика маніфестів охопили не лише нову буржуазію, а й нижчі міські
верстви, селян, духовенство і навіть аристократію.
Впродовж наступних віків політичне пробудження ототожнювалося з ліберальними революціями 1848 р. в Європі, широкими націоналістичними рухами кінця ХІХ — початку ХХ ст. Йдеться про десятиліття громадянської війни
в Китаї, антиколоніальний рух громадянської непокори
в Індії, антиколоніальні політичні виступи, що поклали
край залишкам європейських імперій. І насамкінець, виклик ХХІ ст., коли «населення більшої частини світу, що
розвивається, перебуває в стані політичного бродіння. Це
результат усвідомлення населенням соціальної несправедливості, що доведена нині до безпрецедентного рівня, обурення людей злиднями, яких вони зазнали, і зневага до людської гідності. Майже повсюди доступ до радіо, телебачення
й інтернету створює спільноту людей, охоплену почуттями
обурення і заздрощів, що перетинають державні кордони й
стають викликом існуючим державам та глобальної ієрархії, вершину якої посідає Америка» [18].
Ось таку поведінку населення, його соціальні та політичні прагнення, спричинені не лише місцевими, а й глобальними факторами, на думку З. Бжезінського, мають
враховувати аналітики у їхніх спробах спрогнозувати майбутнє Китаю та Індії. Те саме стосується Близького Сходу
та Південно-Східної Азії й Північної Африки, а також індіанського населення Латинської Америки, «настрої якого
дедалі більше стають реакцією на вороже, як їм уявляється,
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ставлення до них зовнішнього світу. Багато з тих, кого не
влаштовує статус-кво, схильні об’єднуватися проти тих,
кого вони сприймають як заінтересованих у його збереженні». Особливо соціально нестійкою є молодь «третього світу». Демографічний вибух вікової групи до 25 років створив
велетенську масу людей, заряджених нетерпінням. Революційний потенціал цієї групи сконцентровується в середовищі мільйонів студентів, у часто сумнівного інтелектуального рівнів вузах країн, що розвиваються. Напіворганізовані
у великі об’єднання, ці молоді люди, спілкуючись через інтернет готові не лише повторити минулі події в Мехіко (коли
студенти захопили університет) чи на площі Тяньаньмень,
а й піти набагато далі: «Потенційні революціонери, вони
являють собою еквівалент войовничого пролетаріату ХІХ
і ХХ століть» [18].
Підсумовуючи характеристику глобального політичного пробудження, З. Бжезінський наголошує, що воно є
глобальним за географічним виміром, всеохоплюючим за
соціальною структурою (за винятком віддалених сільських
спільнот), на подив юним за своїм віковим складом, а тому
відкритим до політичних закликів, що надходять із транснаціональних джерел завдяки сукупному синергетичному
впливу грамотності й засобів масових комунікацій. Як наслідок, «сучасні популістські політичні пристрасті можуть бути розігрітими і спрямованими навіть на віддалені цілі, незважаючи на відсутність такої об’єднувальної
доктрини, як марксизм» [18].
І ось в такому світі постає проблема самоідентифікації
Америки. На переконання З. Бжезінського, «лише ідентифікуючи себе з ідеєю всезагального почуття людської
гідності та її основним принципом поваги до культурного
розмаїття і вияву цього почуття у політичній, соціальній та
релігійних сферах, Америка була б здатною подолати ризик
того, що глобальне політичне пробудження обернеться проти неї. Воно також включає соціальну справедливість, рівність статі та загалом поваги до культурної і релігійної мозаїки світу. Це ще одна причина того, що нав’язувана ззовні
поспішна демократизація приречена на провал. Стійка
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ліберальна демократія вирощується поступово і зміцнює
себе зсередини» [18].
Із зазначеного логічно випливає друга теза З. Бжезінського: про принципи глобального співробітництва задля
запобігання загрозі скочування у хаос і безлад. Саме про
це йшлося під час його виступу в Ярославлі. Особливістю
ХХІ ст. є те, що вперше в історії політичне пробудження
людства охопило весь світ. Народи світу відчувають тривогу
через соціальні злигодні, їх не влаштовує авторитарна політична мобілізація. Тож у довготерміновому плані лише
демократична участь могла б бути найкращою гарантією
як соціального прогресу, так і політичної стабільності.
Звідси висновок, що стосується принципів внутрішньої політики: «досягти всезагального і тривалого соціального прогресу можна скоріше демократичним шляхом, ніж авторитарною мобілізацією» [18].
Сфера зовнішньої політики позначена тим, що загрозу
глобальному світу становить нині не утопічний фанатизм, як
у ХХ ст., а турбулентна складність, що посутньо притаманна такому динамічному й мінливому феномену, як глобальне
політичне пробудження. Поєднання широких популістських
поривань з природними труднощами в опрацюванні спільних
глобальних відповідей на політичні й економічні кризи створює загрозу скочування до міжнародного безладу. Ефективно протидіяти цій небезпеці не можуть самотужки ні Німеччина, ні Росія, ні Туреччина, ні Китай, ні Америка. А отже,
актуалізується другий принцип: відповісти на потенційні
глобальні потрясіння, які можуть відбутися з виникненням
нових загроз загальній безпеці і навіть виживанню людства,
можливо лише за умови міжнародного співробітництва, заснованого на спільних демократичних цінностях.
Настав час усвідомити, що взаємозалежність є не гаслом чи добрим побажанням, а невідворотною вимогою часу.
Що стосується Америки, зазначає З. Бжезінський, то вона
усвідомлює, що їй потрібна Європа як глобальний союзник,
що співробітництво Сполучених Штатів з Росією стає дедалі
вигіднішим для обох сторін, що економічна і фінансова взаємозалежність США і сильнішого Китаю особливим чином
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відбивається на політичних зв’язках, що відносини Америки з Японією є важливими не лише для цих двох країн,
а й для благополуччя всього тихоокеанського регіону. Керуючись своїми внутрішніми та глобальними інтересами,
Сполучені Штати вбачають доцільним поглиблення взаємовигідних взаємин між Німеччиною і Росією. Великі сподівання покладаються й на Туреччину, яка сто років тому
стала на шлях соціальної і національної модернізації за європейським зразком, а нині, залишаючись членом НАТО,
підтримує добросусідські відносини з Росією. Так само й
Росія, обравши шлях демократизації і модернізації, прагнула б до ширшої співпраці з Європою, Америкою і, природно, з Китаєм.
Звідси закономірно випливає ще одна вимога часу: перевести цінності й інтереси, що пов’язують країни світу,
в площину всезагальних відносин. Для цього слід прагнути справжнього примирення між народами, котрі історично ворогували один з одним. Позитивний приклад цього
подали Франція та Німеччина, а в подальшому аналогічні
зусилля були здійснені поляками й німцями. Так само Туреччина і Росія, які ворогували в минулому, підтримують
нині добросусідські відносини, а Туреччина і Європейський
Союз ведуть складні перемовини про взаємовигідне співробітництво. Європа в її дещо ширшому розумінні не може
з’явитися на світ без такого ж примирення між поляками
і росіянами. Ще ширші рамки співробітництва можливі з розширенням американсько-російських відносин. За
будь-яких умов «у найближчі десятиліття великомасштабне співробітництво між регіонами буде винятково важливе
з погляду глобального блага». За умови уникнення великих
міжнародних конфліктів «в найближчі десятиліття народи
світу, що пережили політичне пробудження, зможуть нарешті прийти до єдиної політичної культури, в межах якої
глобальне співробітництво буде посилюватися конституційно-демократичними принципами, хоча й з неминучими
локальними варіаціями. Японія, Південна Корея та Індія є
прикладом глобального потенціалу крос-культурної демократичної універсальності» [18].
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Третя теза — бажана архітектура майбутнього глобального управління за умов нинішньої кризи глобальної
влади стала чи не лейтмотивом виступу З. Бжезінського
в Нормандії. Він визнає невиправданість сподівань на однополюсний світ на чолі з надмогутніми Сполученими Штатами. «Америці стає складно справлятися із наслідками
глобальних змін, що дедалі прискорюються і вириваються
з-під контролю як на соціально-економічному, так і на геополітичному рівнях. Соціально-економічно світ стає єдиним
майданчиком, єдиним полем гри, на якому чимраз більше
превалюють три реальності, що динамічно розвиваються:
глобалізація, «інтернетизація» і дерегуляція… Політично
той самий світ, незважаючи на позірну концентрацію глобальної сили і влади в руках надто небагатьох держав з велетенськими економічними і воєнними можливостями, є свідком розпорошення сили. Захід іде на спад, тому що йому не
вистачає волі до об’єднання, тоді як Схід підіймається, але
також стикається з небезпекою егоїстичного суперництва
і потенціальних конфліктів між його провідними державами. Ні існуючі національні уряди, ні рудиментарні регіональні угоди й організації нездатні забезпечити ефективну дисципліну, не кажучи вже про утвердження контролю
стосовно автономії фінансово-економічного всесвіту, що
нещодавно утвердився завдяки глобалізації, «інтернетизації» і дерегуляції» [37].
Згадана криза глобальної влади, що сягає стадії дерегуляції, значно ускладнюється появою «несподіваного феномена масового політичного пробудження». Зазначений
феномен поєднує політично неспокійні студентські рухи та
соціально незахищених безробітних: «Обидві ці групи обурені надто заможною частиною людства і корупцією своїх
правителів, що переважає. Це обурення і незадоволення
владою та привілеями сприяє розв’язуванню популістських
пристрастей із вибухонебезпечним потенціалом перетворення на масштабний міжнародний безлад» [37].
Здатність Америки на відповідь цьому вибухонебезпечному світу зменшується внаслідок певних ускладнень
ситуації. Вони виявляються насамперед у жадобі наживи,
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класовому егоїзмові фінансової олігархії й ігноруванні нею
нарощування соціальних проблем. А це означає нехтування з боку олігархів національними інтересами країн Заходу
та занедбання ними проблем світової безпеки в цілому. За
словами З. Бжезінського, «сьогодні термінові трансакції із
залученням мільярдів доларів відбуваються буквально за
секунди; часто-густо вони по суті спекулятивні за своїм характером і такі, що не мають стосунку ні до технологічних
інновацій, ні до нових форм зайнятості, вони створюють
миттєво багатство безпрецедентних масштабів для небагатьох обраних. Інвестиції і можливості у сфері зайнятості за
кордоном, мотивовані здебільшого опортуністичними корисливими інтересами, переважають нині над національними
інтересами» [37].
Ситуація в Америці ускладнюється, застарілим соціально-політичним недугом цієї країни — суспільним невіглаством. Справжній деспотизм невігластва дає небажаний
ефект — він часто погіршує якість політичного керівництва Америки: «Сьогодні такий деспотизм виявляє себе
в громадському невігластві й ігноруванні світу навколо себе,
а також в небажанні громадськості вимагати й іти на короткострокові й справедливо розподілені соціальні жертви
в обмін на довготермінове оновлення. Те саме невігластво,
або якщо бути точнішим, байдужість, служить перепоною
на шляху можливостей Америки справлятися із зовнішнім
світом і, особливо, із вище згаданими дилемами» [37].
Проблемою Америки є ще один традиційний політичний недуг — гіперпартійність за наявності політичного
тупика. Діяльність політичних партій проникнута егоїзмом. Позірне шаленство й несамовитість у промовах на
ділі означають, що існуючий прогрес боягузливий і надзвичайно обережний. На думку З. Бжезінського, «ця нинішня
політична безвихідь має бути подолана, щоб Америка могла
знову поглянути на світ із своєю звичною історичною впевненістю» [37].
З урахуванням ослаблення позицій США в ролі єдиного центру сили перед світовою спільнотою постає низка завдань щодо забезпечення ефективного глобального
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політичного співробітництва, яке може виникнути лише
на основі дещо ширшого консенсусу — як на регіональному, так і на глобальному рівнях. Насамперед безконтрольні фінансові спекуляції, що призводять до негативних економічних і політичних наслідків, «терміново потребують
ширшого і жорсткішого національного та міжнародного
політичного нагляду». Також слід надати нового політичного смислу поняттю «атлантичного співтовариства»:
в короткостроковій перспективі воно включало б Америку
і Євросоюз, а в довготерміновій — поступово долучало б ще
й Росію і Туреччину. Така перспектива для Росії вбачається
у цьому розкладі впродовж двох-трьох наступних десятиліть: «Доля Росії в подальшому не має на увазі контролю над
«половиною світу». Скоріше питання стоїть таким чином —
як їй пережити свою внутрішню стагнацію і депопуляцію
в контексті зростання Сходу і більш багатого (навіть якщо
й перебуває нині в стані розгубленості й вагань) Заходу.
І саме тому західна політика, спрямована на підтримку
тісніших зв’язків України з ЄС, є необхідною передумовою і стимулом для забезпечення в кінцевому підсумку
тісного зближення й Росії із Заходом. Цього може не відбутися за президента В. Путіна, але внутрішні передумови
для демократичної еволюції в Росії посилюються, і, на мій
погляд, нарешті переважать» (курсив наш. — Авт.) [37].
Туреччину З. Бжезінський також розглядає як майбутню частину Заходу не в останню чергу тому, що вона «стає
дедалі більшою мірою західною, світською, і при цьому залишається ісламською. Таке поєднання може підважити
заклики ісламського екстремізму і забезпечити регіональну
стабільність у Середній Азії не лише для своєї власної користі, й на користь Європи і Росії. До того ж демократична,
світська і притім ісламська Туреччина може стати найвпливовішим фактором, що підтримує і стимулює прагнення
арабських держав до стабільної демократії». В цілому ж на
Сході довгострокова роль Америки, на думку З. Бжезінського, має насамперед сприяти активізації ролі Китаю та Японії задля справжнього примирення й урегулювання взаємовідносин між ними, а також взаємовигідного партнерства
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США з Пекіном. При цьому розставлено акценти у пріоритетності відносин: Японія характеризувалася «демократією
та основним тихоокеанським союзником і партнером Америки». А вже для забезпечення більш збалансованої ситуації в Азії Америка має «намагатися пом’якшити зростаюче
суперництво між Китаєм та Індією» [37].
Всі три виступи З. Бжезінського були спробами привернути особливу увагу до обнадійливої перспективи, що
особливо важливо нині на тлі поширеного історичного песимізму. Він закликав конкретно і практично замислитися в геополітичному плані над тим, як терпляче, крок за
кроком, наблизити це багатообіцяюче майбутнє і створити
відповідні інституції — національні, регіональні та глобальні — на шляху міжнародного співробітництва, але
в жодному разі не диктатні з боку США, ні з боку якогось
«світового уряду». Тобто концепція «однополюсного світу»
у згаданих виступах З. Бжезінського не простежується,
хоча й ставиться завдання піднести США до рівня світового гегемона і координатора в утвердженні ідеї універсальної
людської гідності як у самій Америці, так і в усьому світі.
Принаймні на рівні декларацій ідеться саме про це.
Глобалізація зовсім не означає, що всі країни увіллються в якийсь уніфікований світовий простір. Окремі регіони
зберігатимуть свою самобутність, як це вже тривало впродовж століть. Скажімо, головний ресурс Росії — її природні
багатства, а Китаю — його найчисленніше в світі трудолюбиве населення. Слід бути готовими і до того, що за умови, коли в найближчому майбутньому у світі сформується
п’ять-шість провідних держав, знову виникне проблема
перерозподілу сфер впливу. А це, за словами К. Калхуна,
матиме свої глибокі й неоднозначні наслідки: «З цим пов’язане виникнення різних ідеологій і різних порядків денних
щодо інтеграції в сучасний світ. Я думаю, що американці
будуть вбудовуватися в нього по-своєму, це досить важко
для нас. Існує західноєвропейська програма умонтування
в новий світ. Також виникають китайська і російська програми. Слід також зрозуміти, що бажано не мати переможених і ослаблених держав у цьому новому світопорядку,
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оскільки слабкі держави, що хиляться до падіння — небезпечні… Найбільша проблема для всього світу — це проблема
соціальної інтеграції суспільства і держави» [100].
Насамкінець хотілося б зазначити характерну особливість ставлення Росії до ідеї «світового уряду». З приходом
до влади президента В. Путіна у 1999 р. ідея боротьби проти
диктату США й підпорядкованого йому «світового уряду»
була віднесена до однієї з головних у пропагандистських
атаках Кремля. Однак з участю Росії у прямій воєнній операції в Сирії, коли Кремль відчув себе одним з основних
гравців у регіоні (а в перспективі — і в світі), російські зовнішньополітичні експерти, зокрема учасники Валдайського
клубу, стали дедалі більше уваги приділяти «контурам завтрашнього світу». Так, зазначали ЗМІ, на засіданні клубу
в жовтні 2016 р. В. Путін висловив жаль, що його домовленості з Бараком Обамою щодо формування єдиного фронту
для боротьби проти тероризму в Сирії не спрацювали.
Разом з тим з огляду на вибори нового президента США
у висловлюваннях В. Путіна щодо контурів майбутнього світу з’явився новий сюжет: оптимізм щодо можливої діяльності «світового уряду» в майбутньому: «В людства, на думку
ВВП, є шанс вийти на нову траєкторію розвитку, якщо будуть опрацьовані спільні для всіх країн правила, під егідою
ООН розпочнеться процес створення рівної і неподільної
системи безпеки, а «світовий уряд» зможе забезпечити темпи економічного зростання так, щоб не було поділу «на тих,
що вічно програють, і тих, що вічно виграють». А вже коли
справа дійде до опрацювання конкретних проектів, то Росія
«готова взяти найактивнішу участь у такій об’єднавчі роботі» [177].
Як тут не згадати давню істину: бійтеся данайців, які
приносять дари.
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Розділ V.
НЕПРИКАЯНІ:
ВЕЙМАРСЬКИЙ СИНДРОМ
«Краща мудрість за силу;
однак погорджується мудрість бідного,
і не слухаються його слів!»
Еклезіаст 9:16–18

Аналізуючи стратегію путінської Росії, іранський журналіст-аналітик Амір Тахері вдався до цікавого образу, змальованого колись російським містиком-публіцистом Олексієм Хом’яковим: «Реальність, як півень: коли ти бачиш
найсолодші сни, обов’язково розбудить тебе своїми криками». Образ читачам сподобався і викликав певний резонанс
серед користувачів інтернету. Однак навряд чи всі сприйняли прогноз журналіста щодо подальшого розвитку подій
в Росії: «солодкі сни» В. Путіна можуть призвести до того,
що «півень прокричить у несподіваний момент, а, можливо,
й чорний ворон чекатиме його біля дверей спальні» [205].

5.1. Веймарський синдром
Як би не так! Блажен, хто вірує. Нам не слід забувати,
що живемо ми не лише в умовах розв’язаної Росією гібридної війни, а й такого ж гібридного миру у світі. Йдеться
не тільки про «дугу нестабільності» від Північної Кореї до
Малі, від Бразилії до Болгарії й від Греції до Occupy Wall
Street у США. Світ втратив орієнтири поступу, позбувся
свого виразного гуманітарного профілю і, що особливо насторожує, став назагал менш соціально відповідальним.
А звідси й зростання того соціального напруження, що
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врешті-решт виливається у серії терористичних актів. Відомий англійський політолог Ноам Хомський зазначає:
«По-перше, фактом є те, що тероризм працює. Насилля зазвичай спрацьовує. Це світова історія. По-друге, це серйозна аналітична помилка, говорити, як це загальноприйнято,
що тероризм — зброя слабких. Як і інші види насилля, це
насамперед зброя сильних, фактично у переважній більшості випадків. Він розглядається як зброя слабких, тому що
сильні також контролюють систему доктрин, і їхній терор
не вважається за терор» [234].
Соціальне напруження пройняло різні суспільні системи й формації, у тому числі й демократичні. Глобальне політичне пробудження, на яке Збігнев Бжезінський звертав
особливу увагу у серії своїх виступів 2010–2011 рр. (Монреаль, Ярославль, Нормандія), стало в наші дні банальним
повсякденням. Приклад того — визнання президентом
Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Клаусом Швабом
в Давосі 2016 р. невтішної перспективи: що й надалі «буде
щораз більше стиратися різниця між такими поняттями, як
війна і мир, воююча і невоююча сторони, і навіть насилля
і ненасилля» [137].
І поки ми покладатимемо надії на крик півня в Росії,
то можемо не помітити, як не лише над Україною, а й над
дрімотною Європою уже чигає тінь «гібридного ворона»
в образі неприкаяного і «непередбачуваного прекаріату».
Йдеться про новий суперклас, що перебирає на себе роль
колишнього індустріального пролетаріату як новітнього
«гробаря буржуазії» (висловлюючись термінологією Комуністичного маніфесту). Випустивши цей феномен з поля
зору, нам рано чи пізно доведеться переконатися, що нині
вже не «привид бродить по Європі — привид комунізму»,
а «во все воронье горло» дає про себе знати феномен прекаріату у формі соціального радикалізму, що прокладає шлях до фашизації суспільства. І ця загроза, судячи
з усього, насувається із просторів Росії, хоча сприятливі
умови для гніздування прекаріату створюються щоденно й
щохвилинно в усьому світі. Не бачити цього було б на межі
злочину.
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За робочу гіпотезу у висвітленні тих суспільних процесів,
що стали живильним середовищем для появи «непередбачуваного прекаріату», взято теоретичну модель Олександра
Янова. Суть моделі викладена ним у книзі «После Ельцина. «Веймарская» Россия», що вийшла друком у видавництві «Московская городская типография А. С. Пушкина»
ще у 1995 р. Двадцять років — термін уповні достатній для
випробування викладених у книзі висновків і передбачень.
Власне, про креативність здійсненого О. Яновим аналізу читач може судити сам.
Спочатку декілька штрихів про феномен веймарського
синдрому. Як відомо, Веймарською називалася демократична республіка, що виникла у 1918 р. в Німеччині на руїнах вільгельмівської імперії після поразки у Першій світовій війні. Економічно вона була не такою вже й слабкою та
цілком ринковою. Після короткого періоду жорсткого пресингу Веймарської республіки державами-переможцями,
згодом між ними було досягнуто взаєморозуміння — для виплати репарацій економіка країни мала працювати справно. А тому завдяки банкам (головним чином Англійському)
вдалося приборкати жахливу інфляцію 1923 р. Виплати із
зовнішнього боргу були більш-менш раціонально розстрочені. Більше того — Веймарську республіку заполонили зовнішні кредити. В цілому ринок процвітав.
Однак нікому серед сильних світу цього не спало на думку подбати й про долю демократичного устрою в Німеччині, отже, й про розбудову соціально відповідальної держави. А тим часом дались взнаки перші симптоми політичної
кризи: у березні 1920 р. країну потряс берлінський путч
Вольфганга Каппа. У листопаді 1923-го реваншисти на
чолі з А. Гітлером та Е. Людендорфом спробували організувати в Мюнхені «марш на Берлін». Центристський уряд
соціал-демократа Ф. Еберта постійно перебував під вогнем
критики як затятих комуністів, так і радикальних нацистів. Тобто в країні зримо нарощували міць радикальні суспільні сили, які не сприймали демократичних цінностей.
І коли Велика Депресія 1929–1933 рр. потрясла світовий
капіталістичний ринок, демократію в Німеччині було
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з легкістю відкинуто, а Веймарську республіку змінив Третій Рейх.
Із цього короткого періоду німецької історії О. Янов робить загальний висновок і переносить досвід Веймарської
республіки на Росію «лихих 1990-х» років: «спроба звести
гігантське завдання демократичної трансформації імперського гіганта до тривіальної проблеми грошей і кредитів
не може закінчитися нічим, крім всесвітнього лиха. І ось
увесь цей трагічний сценарій розігрується на наших очах.
Доля веймарської Німеччини оживає в долі «веймарської»
Росії. Той же мажорно багатообіцяючий початок. Той же
драматичний розвиток, та сама напруга сутичок з непримиренною опозицією. І та сама політика, головними творцями якої стають фінансисти — з їхньою логікою і системою
пріоритетів». Передчуття загрозливої перспективи змусило О. Янова вдатися до алармістського прогнозу: «Веймарський сценарій прирік наших батьків на нову світову війну, на Голокост. Уявити собі, яким буде його фінал в ядерну
добу, — н
 е вистачає навіть глузду» [251].
О. Янов жахається від того, наскільки недолугим є мислення прихильників ринкового фундаменталізму. Вони вважають, що демократія неминуче настане сама собою, щойно
економіка матиме ринкові засади. У підсумку, попереджає
дослідник, це може спричинити вкрай небажані наслідки:
«Ця простота дуже приваблива, але й дуже підступна. Капіталізм — не синонім демократії, і однак, чим же усі перейняті
на рівні практичному? Стисло — ринком. Працювати до Москви посилаємо економічних радників, рахівників і бізнесменів, а не політиків й інтелектуалів. План допомоги будівництву вільного ринку в Росії у нас є. План будівництва в ній
демократії відсутній. Демократія, гадається нам, зросте сама
собою — як природна надбудова над ринковим господарством.
А якщо не зросте? А якщо на ринковому фундаменті буде споруджена потворна і зловісна будова російського реваншизму,
авторитарного, войовничо антизахідного й антидемократичного? Як вам сподобається така перспектива?» [251].
На сьогодні це вже не перспектива. Це — очевидна буденна реальність агресивного новітнього імперського курсу
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Росії, яку аналітики різних країн намагаються осягнути,
і шукають шляхів, як їй протидіяти. Однак їхній аналіз передумов відродження неоімперського курсу Росії зазвичай
виявляється хибним.
І не в останню чергу тому, що дослідники оминають головне протиріччя, до якого О. Янов привертав увагу ще наприкінці ХХ ст. Ідеться про основну проблему «лихих 1990-х»:
про «конфлікт між пріоритетом будівництва вільного ринку
в Росії і пріоритетом її демократизації».
Чому цю проблему дослідники досі намагаються сором’язливо оминати? Та тому, що тут зачіпаються інтереси великого бізнесу, обстоювані представниками ринкового
фундаменталізму: «За пріоритетом «повного скасування
контролю за цінами» стоять могутні міжнародні фінансові
організації, і всі ресурси, надані світовою спільнотою для
допомоги Росії, сконцентровані в їхніх руках. Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк не лише мають свою
стратегію розбудови ринку, що ніяк не співвідноситься з інтересами розбудови демократії, а й можуть нав’язувати її
російському уряду як умову допомоги Заходу» [251].
В той же час, писав О. Янов, ті сили Росії, які віддавали
пріоритет розвитку засад демократії, були відтіснені з політичної арени: у прихильників пріоритету «свободи в країні»
не було ні організації, ні ресурсів, ні стратегії — жодних реальних інструментів впливу на політичний процес у Москві.
Хоча навіть забезпечення рівності цих пріоритетів було б на
той час недостатньо. Уже тоді існували всі ознаки того, що Росія переживає колапс столітньої імперської цивілізації, розпад традиційних цінностей. В цей час прозахідний курс Росії
утримувався значною мірою лише завдяки політичній фігурі
Б. Єльцина. Але потенційно це була надто хитка опора. Мало
того, під наростанням тиску імперської опозиції, відчайдушно намагаючись перехопити її «патріотичні» гасла, цей невпевнено-прозахідний режим і сам час від часу скочувався
у реваншистське болото. Як наслідок, харизма Б. Єльцина
стрімко тьмяніла навіть в очах російських дисидентів.
Уже в 1995 р. О. Янов передбачав падіння режиму
Б. Єльцина, що «неминуче потягне за собою крах російської
196

Розділ V. Неприкаяні: веймарський синдром

демократії та торжество імперського реваншу». А подальші прогнози взагалі суперечили поширеним тоді на Заході
оптимістичним оцінкам щодо майбутнього Росії. Оцінюючи
путч радикальної комуністичної опозиції (ДКНС) 1993 р.
в Москві, О. Янов однозначно застерігав: «Фашизм з’явився
в Росії не сьогодні, хоча й нині загроза, що йде від нього,
очевидна не для усіх… У всього світу на очах ця демонічна
сила бурлить, демонструє себе в десятках фашистських газет і журналів, підпорядковує собі російський парламент,
виплескується під чорно-золотими й червоними знаменами на вулиці російських міст. Російський фашизм знайшов
своїх витончених інтелектуалів та ідеологів, зібрав й озброїв штурмові загони… Сам Єльцин визнав це, коли в своєму
телевізійному зверненні до народу 4 жовтня 1993 р. оголосив про «розгром фашистського заколоту», і знову 28 лютого 1995 р. відзначив це в спеціальному указі про боротьбу
з фашизмом» [251].
Прогнози О. Янова на майбутнє виявилися пророчими.
Він виходив із того, що «веймарська» ситуація в Росії не
має вирішення на внутрішньополітичній арені. Якщо Захід
цього не зрозуміє, то раніше чи пізніше на зміну «веймарським» політикам Росії, які поки що в 1990-ті шанобливо
прохають Захід про допомогу, неминуче прийдуть інші лідери, які поставлять завдання взяти все, що їм потрібно,
силою. Історія має такі приклади: у Японії це був Того, в Німеччині — Гітлер, а в Росії теж з’явиться хто-небудь. І тоді
Європа потерпатиме не лише від носіїв новітнього середньовіччя: до всього цього додасться ще й ядерний шантаж.
І європейські мрії про мир і процвітання підуть прахом,
а Заходу доведеться платити не грошима, не політичними
зусиллями й інтелектуальною мобілізацією, а десятками
мільйонів молодих життів.
Ось саме в цьому вбачав О. Янов загрозу, яку несе у собі
«веймарська» Росія: «Присвятивши майже чверть століття
вивченню того, як зароджується й стає на ноги російський
фашизм, я вбачаю в ньому достоту таку саму бомбу уповільненої дії, яка вибухнула у веймарській Німеччині. І так
само, як і 70 років тому, поводить себе стосовно цієї бомби
197

В. Ткаченко «Україна: quo vadis — к
 уди йдемо?»

Захід, насамперед американський уряд, що повторює всі помилки своєї передвоєнної політики й повністю ігнорує уроки власного повоєнного тріумфу. Замість того щоб опрацювати стратегію демократичної трансформації Росії і знайти
способи втілення її в життя за нових умов, він безпорадно
спостерігає за логічним ходом ще одного веймарського експерименту» [251].
Тоді, в 1995 р., коли вийшла друком книга, О. Янов припускав, що його веймарська метафора, можливо, так і залишиться метафорою. І тут же ставив запитання: «А якщо ні?
Якщо бомба й насправді лише чекає свого часу, щоб перевернути догори дригом усе наше і наших дітей життя?».
У 2006 р., після того як Б. Єльцин зрікся влади і курс
Кремля на реставрацію імперської Росії в цілому вже було
визначено, лідер молодої єльцинської команди — Єгор Гайдар підводив сумні підсумки провальної модернізації країни. Звертаючись до міжнародного досвіду, він констатував,
що свого часу втрата імперії стала травмою і для Франції,
але те, «що зробив тоді Шарль де Голль для недопущення до
влади радикальних націоналістів у Франції, важко переоцінити». А тим часом хід подій в нинішній Росії дедалі більше нагадує веймарський синдром Німеччини: «Мало хто,
наприклад, пам’ятає, що імперська державна символіка
була відновлена в Німеччині через вісім років після краху
імперії, в 1926 р., в Росії — через дев’ять років, у 2000 р. Не
всі розуміють, до якої міри спроба державного перевороту
Каппа у 1920 р., коли влада республіканської Німеччини не
змогла розраховувати на допомогу армії й вимушена була
звернутися за підтримкою до народу, схожа на події осені
1993 року». Антисемітизм, радикальний націоналізм, ксенофобія неминуче з’явилися згодом і примусили світ здригнутися від наближення катастрофи [42].
Для нас, українців, поставлене О. Яновим запитання
не є нині ні метафорою, ні академічним припущенням. Російська агресія проти України 2014 р. розставила всі крапки над «і». Росія не тільки проголосила себе унікальною
світовою цивілізацією, а й намагається нав’язати свою систему цінностей, далеку від засад європейської демократії,
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демократичних цінностей західного світу. Грузія 2008 р. та
Україна 2014 р. — лише перші кроки на шляху авторитарного імперського експансіонізму.
А як інакше розуміти слова Президента України Петра
Порошенка, звернені до політичної еліти в Мюнхені 2016 р.,
про те, що Росія усіма можливими способами намагається
створити нову Європу з іншими цінностями — ізоляціонізмом, гомофобією, неповагою до прав людини, релігійним
фанатизмом? Більше того, Президент України назвав російського президента «лідером альтернативної Європи»: «Ця
альтернативна Європа має свого власного лідера. Його ім’я
Путін. Ця альтернативна Європа має своїх піхотинців. Це
проросійські й антиєвропейські партії, які є в кожній європейській країні» [150].
Закономірно виникає запитання: а яким же є соціальне середовище, що створює ґрунт для появи отих самих
піхотинців? Хоч би хто і що казав, але лави ультраправих
та лівацьких партій зростають, а їхній вплив не лише у європейському політикумі, а й у світі в цілому щодень стає
помітнішим. І тут не обійтися політичними загальниками
про глобальну кризову ситуацію важкопрогнозовані кроки
в політичному мейнстримі та суб’єктивні помилки тих чи
тих лідерів провідних світових держав, що контролюють
«порядок денний». Тут доведеться враховувати об’єктивні
закономірності суспільного розвитку, про які ще донедавна
ми намагалися не згадувати, сповідуючи віру, що «все в наших руках». Нині ж доводиться враховувати й цикли технологічних змін, й синусоїду економічних криз. І зважати
на те, що все це відбувається на наших очах, свідками чого
ми стали під час засідань Всесвітнього економічного форуму
в Давосі у січні 2016 р.
Отже, настав час дати відповідь на сакраментальні питання: як, завдяки чому і ким стелиться доріжка радикалізації світового політичного пробудження?
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5.2. Капіталістичний маніфест — де він?
Основою головної доповіді на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 2016 р. слугувала стаття про «Четверту
промислову революцію» відомого швейцарського економіста Клауса Мартіна Шваба (засновник і незмінний президент ВЕФ). Стаття була опублікована в журналі Foreign
Affairs, який не потребує презентації — у світі немає більш
авторитетного видання політичного й економічного істеблішменту США. Та й доповіді К. Шваба пророчать велике
майбутнє — стати своєрідним «Капіталістичним маніфестом» початку ХХІ ст. Утім виникають і деякі сумніви: чи
то в доповіді нас попереджають про небезпеку соціальних
вибухів, що породжуються Четвертою промисловою революцією, чи то відверто програмують людство на фатальне
поглиблення соціальної нерівності.
Однак, на наш погляд, проблему Четвертої промислової
революції (а ще вживають термін — «Індустрія 4.0») не варто аж надто драматизувати. Все має бути піддано виваженому критичному аналізу. Те, що людство стоїть на порозі
нової технологічної революції, не новина. Це відповідає
нашим очікуванням. У сучасній науковій літературі є усталене розуміння «Циклів Кондратьєва» в світовій економіці доби індустріалізації, кожен з яких триває від 40 до 60
років. Серед аналітиків існує консенсус щодо послідовного чергування підвищувальних і понижувальних фаз кондратьєвських хвиль (тривалість кожної 20–30 років). Під
час підвищувальної фази швидке зростання темпів економічного розвитку неминуче зумовлює необхідність принципових змін у суспільстві. Однак зазвичай зміни в економіці
не завжди супроводжуються змінами суспільних відносин
(на чому наголошував О. Янов). Тому суспільний розвиток
рано чи пізно переходить у понижувальну фазу, впродовж
якої кризово-депресивні явища й труднощі все-таки змушують перебудовувати економічні та інші відносини.
За доби світової індустріалізації система кондратьєвських хвиль набула такого загального вигляду: 1-й цикл —
текстильні фабрики, промислове використання кам’яного
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вугілля; 2-й цикл — вугледобування і чорна металургія, залізничне будівництво, паровий двигун; 3-й цикл — важке
машинобудування, електроенергетика, неорганічна хімія,
виробництво сталі й електричних двигунів; 4-й цикл — виробництво автомобілів та інших машин, хімічна промисловість, нафтопереробка і виробництво двигунів внутрішнього згорання, масове виробництво; 5-й цикл — розвиток
електроніки, робототехніки, обчислювальної, лазерної
і телекомунікаційної техніки; 6-й цикл — перехід до NBIC
(nano, bio, info, cogno) технологій. Аналітики вважають, що
тривалість 5-го циклу охоплює приблизно 1981–2020 рр.
Нині світ поступово втягується у 6-й цикл, який, можливо,
триватиме аж до 2060 р.
В індустріально розвинутих країнах зазначені зміни
тією чи іншою мірою відбуваються постійно. Здійснюються
вони нерівномірно, й найбільш інтенсивно виявляють себе
перед початком підвищувальних хвиль великих циклів.
Історичний досвід засвідчує, що періоди підвищувальних
хвиль великих циклів, як правило, значно багатші великими соціальними потрясіннями й доленосними подіями (революції, війни), ніж періоди понижувальних хвиль. Виграє
та країна, яка стає локомотивом нової фази технологічної
революції.
Україна, яка за роки незалежності була втягнута в процес деіндустріалізації (це окрема тема аналізу), поки що
програє. Судячи з усього, наша економіка лише по дотичній
торкнулася 5-го циклу. І це вносить неспокій у суспільну
свідомість, оскільки на понижувальній хвилі 2008–2020 рр.
в Україні мала б сформуватися група базових інновацій, покликаних забезпечити хоча б якийсь розвиток економіки на
новій підвищувальній хвилі кондратьєвського циклу 2020–
2045 рр.
Однак тут неоране поле. Хіба що з’явилися надії на те,
що коли не Україні як державі, то вже українцям на особистісному рівні все-таки вдасться інтегруватися в європейську економіку і знайти в європейських країнах гідну своїм освіті й умінням життєву нішу. Досвід історії засвідчує,
що, не зумівши самоорганізуватися у власній національній
201

В. Ткаченко «Україна: quo vadis — к
 уди йдемо?»

державі, українці зробили значний внесок в економіку, науку і культуру інших країн — свого проживання. Пошлемося хоча б на досвід українців Канади. Що вже говорити
про внесок українців у освіту й культуру Російської імперії.
Або про масову міграцію української молоді на навчання й
подальше проживання до нинішньої Польщі. Так що будемо відслідковувати процес входження Європейського Союзу
у фазу Четвертої промислової революції, сподіваючись на
те, що це стосуватиметься й нас. На думку К. Шваба, нині
ще неможливо передбачити, як ця революція буде розгортатися. А втім, не доводиться сумніватися, що докорінні
зміни зачеплять усі групи, верстви й прошарки людства, всі
професії.
Як бачимо, основні тези доповіді К. Шваба в Давосі
2016 р. зримо вписуються в модель кондратьєвських циклів. Так, під час Першої промислової революції за допомогою води й пару було механізовано виробництво. Електрика
Другої промислової революції допомогла створити масове
виробництво. В центрі Третьої революції перебувала електроніка й інформаційні технології. Четверта промислова
революція формується в процесі злиття технологій і стирання граней між фізичними, цифровими й біологічними
сферами. Її принципову відмінність професор К. Шваб вбачає у небувалому прискоренні процесів змін, їх фронтальній
широті й системному характері наслідків [136].
Сам термін «Індустрія 4.0» запровадили до вжитку німці.
Він уперше прозвучав на Ганноверській виставці у 2011 р.
Зміст поняття «Індустрія 4.0» означає створення на базі
окремих автоматичних роботизованих систем відповідних
комплексних структур. Такі системи можуть взаємодіяти
одна з одною в режимі реального часу і самоналаштовуватися. Вони матимуть віртуальні копії, що уможливить стимулювання технологічних процесів та контроль за ефективністю роботи на будь-якому підприємстві.
При цьому, за задумом, люди безпосередньо до виробничого циклу залучатися не будуть: більшість рішень система
зможе приймати самостійно, покладаючись на показники
датчиків та іншої апаратури. Системи машин не лише ви202
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роблятимуть товари з меншою кількістю помилок, вони також зможуть за необхідності змінювати виробничі шаблони
на ефективніші взірці. Першорядну роль на «розумних підприємствах» відіграватимуть автономні роботи.
Головною метою Четвертої промислової революції буде
підвищення інтелектуального рівня промислових підприємств, що являтимуть собою кібернетичну систему. Вона
поєднає механічні й електронні компоненти у єдиному
виробничому процесі. Ідея схожа на звичайну роботу на
комп’ютері, до якого підключено різноманітні пристрої, котрі ПК миттєво розпізнає, а система працює за принципом
«підключай і виконуй». Наприклад, передбачається, що
впродовж наступних двох років у Німеччині введуть в експлуатацію кілька таких «розумних» підприємств, а в наступному десятилітті буде створено мережу інноваційних
підприємств по всьому світу. Це зробить вигідним випуск
продукції навіть у країнах з високою заробітною платою. Бо
нині, як відомо, світові гіганти винесли своє виробництво
переважно за рубіж. А в разі успіху Четвертої індустріальної революції у першу чергу постраждає Китай: якщо праця
стане дешевою у власній країні, то великі компанії припинять своє виробництво у Піднебесній.
Таким чином, Індустрія 4.0 — могутній виклик міжнародному співтовариству. Цей виклик не менш небезпечний,
ніж геополітична ситуація в світі або наявність гострих соціальних та природоохоронних проблем в тому чи іншому
регіоні. Четверта промислова революція глибоко змінить
ланцюжок створення доданої вартості, призведе до зникнення цілих галузей, а на базі інтернету речей буде формуватися структура «розумних міст» з максимально ефективними енергетичними й екологічними системами [258].
Переддень промислової революції потребує до себе належного ставлення. Уряди деяких країн серйозно до цього
готуються. Так, Німеччина щорічно інвестує в промислову
інтернет-структуру 40 млрд євро. А в цілому загальна сума
європейських інвестицій очікується в 140 млрд євро щороку. Є розуміння того, що Індустрія 4.0 несе в собі чимало
ризиків, до яких слід бути готовими. Оскільки «розумне»
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виробництво передбачає деякі спільні технологічні стандарти, існує небезпека того, що ключові технології сконцентруються в руках окремих впливових корпорацій, що дасть їм
можливість диктувати свої умови на ринку. Вже нині великі пакети даних, необхідних для Індустрії 4.0, комплектуються не національними компаніями, а чотирма фірмами
із Кремнієвої долини (США). І це викликає стурбованість
інших країн.
Так, упровадження автоматичних ліній на підприємствах і розповсюдження «розумних» виробничих систем неминуче призведе до збільшення масового безробіття. Згідно
з доповіддю, підготовленою експертами Всесвітнього економічного форуму, до 2020 р. роботизовані комплекси й нові
технології можуть залишити без роботи 5 млн людей (створені новітні 2 млн місць не зможуть покрити 7 млн ліквідованих робочих місць). Найбільші скорочення очікуються в середовищі офісних та адміністративних працівників — через
чотири роки їх кількість зменшиться на 4,7 млн. Але все
це — лише перші ластівки. Як зазначив у Давосі Генеральний секретар міжнародної федерації профспілок UNI Global
Union Філіп Дженнінгс: «Давайте поглянемо на масштаби
проблеми, що стоїть перед нами. У нас уже є 200 млн людей безробітних, половина робочої сили у світі живе лише
на кілька доларів на день, і вони працюють в неофіційному
секторі. Якщо до цього додати цифрову революцію, її вплив
на робочі місця і всі наявні статистичні дані, то охоплює паніка» [62].
Крім того, стверджують експерти, прихід «розумних»
виробництв скоротить доходи від праці, а поглиблення соціальної нерівності загрожує зростанням катаклізмів унаслідок «глобального політичного пробудження» мас. Тут не
виключена перспектива справжнього соціального потрясіння, бо ситуація для різноманітних катастрофічних прогнозів склалася нині аж надто сприятлива.
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5.3. Запит на ідеологію
Складається гнітюче враження, що Захід запроваджуючи Індустрію 4.0, не зважає на негативний досвід «веймарської» Росії і знову-таки зосереджений переважно на проблемах ринку, фінансових оборудках. Попри все, його лідери й
експертне середовище особливо не переймаються тим, щоб
запропонувати якусь ефективну соціальну стратегію та викласти її в доступній ідеологічній доктрині. Більше того,
впродовж останніх 50 років ряд персон із найвидатніших
мислителів західного світу попереджали, що у сфері міжнародних відносин роль і значення ідеології буде поступово притлумлюватися. Так, Деніел Белл свою книгу «Кінець
ідеології» опублікував ще в 1960 р., а Томас Фрідман видав
свій «Плаский світ» у 2005 р. Таке ігнорування ролі ідеології
в суспільному житті викликає занепокоєння в академічних
колах. І вже у 2012 р. Френсіс Фукуяма застерігав у статті
(журнал Foreign Affairs, № 1), що в світі нависає загроза концептуального вакууму — практично немає ідеології, яка б
пропонувала розв’язання проблем на фоні «здутих» лівих
і настільки ж «просілих» неолібералів. Факт ідеологічної немочі Заходу в такий спосіб було зафіксовано. Але не більше
того. Нічого нового практично запропоновано не було.
Та й справді — нинішні ліві не змогли запропонувати
нічого, крім повернення до старої соціал-демократії. Тим
самим вони створили небезпечну проблему: відсутність
привабливої моделі бачення завтрашнього дня несе загрозу еволюції будь-якого суспільства. Та й з боку правих
сил назріла проблема серйозної інтелектуальної дискусії,
оскільки нинішня форма глобалізованого капіталізму руйнує соціальну базу середнього класу, на якому тримається
ліберальна демократія. А це, зазначав Ф. Фукуяма, небезпечно: «Щось страшне відбувається в світі. І глобальна фінансова криза, що розпочалася у 2008 р., і поточна криза
євро стали наслідком функціонування моделі слаборегульованого фінансового капіталізму, яка сформувалася впродовж останніх 30 років. Утім, незважаючи на широке роздратування заходами з порятунку Уолл-Стріт, істотного
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зростання лівого американського популізму не відбулося.
Вповні зрозуміло, що рух «Захопи Уолл-Стріт» набиратиме сили, однак найбільш динамічним популістським рухом
на сьогодні є Партія чаювання, основною мішенню якої є
регулююча держава, що прагне захистити простих громадян від фінансових спекулянтів. Щось подібне відбувається
і в Європі, де ліві слабкі, а активність правих популістських
партій, навпаки, зростає» [230].
Отже, запит на ідеологію є, а зрозумілі конструктивні
пропозиції відсутні. Ніде правди діти — ідеології не вигадуються, вони визначаються суспільними силами й умовами
життєдіяльності людей. А тому ідеї нездатні набути сили й
популярності, якщо вони не звернені до нагальних потреб
велетенської кількості звичайних людей.
Тим часом розвиток подій засвідчує, що основні ідеологічні баталії неминуче мають відбутися десь на популістському полі. Не дивно, що й Ф. Фукуяма взяв на себе ініціативу актуалізувати проблему капіталістичного маніфесту.
Ситуація змушувала до того, щоб цей відомий адепт лібералізму почав із критики марксизму. На думку Ф. Фукуями,
головна помилка К. Маркса полягала в тому, що згідно з його
концепцією клас буржуазії завжди буде залишатися нечисленною привілейованою меншістю в суспільстві. Натомість
реальне життя ХХ ст. довело, що буржуазія і середній клас
становлять переважну більшість високорозвинутих країн,
що й підважило, врешті-решт, соціальну базу прихильників
соціалізму. Привабливість марксизму потьмяніла. Лівий
радикалізм залишився певною мірою популярним хіба що
в Латинській Америці з її контрастним соціальним розшаруванням. А тим часом описана Самюелем Хантінгтоном третя
хвиля «глобальної демократизації», розпочавшись на Півдні
Європи в 1970-х роках, досягла своєї кульмінації в 1989 р.
падінням комуністичних режимів у Східній Європі. Відтоді
число виборних демократій у світі збільшилося з майже 45
у 1970 р. до більш ніж 120 наприкінці 1990-х років.
До того ж економічне зростання зумовило виникнення
нового середнього класу в таких країнах, як Бразилія, Індія, Індонезія, ПАР і Туреччина. Цей новий середній клас
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відносно непогано освічений, володіє власністю й технологічно пов’язаний із зовнішнім світом. Тому годі дивуватися,
що головними активістами «арабської весни» стали освічені
тунісці та єгиптяни, чиї сподівання, пов’язані з робочими
місцями й політичною участю, не були реалізованими за існуючих диктаторських режимів. Щоправда, й представники середнього класу не завжди й не скрізь є прихильниками
демократії — в Китаї і Таїланді, наприклад, вони підтримують авторитарні уряди, що захищають їхні класові інтереси.
Отже, Ф. Фукуяма зазначає, що в цілому конкуренто
здатна ідеологічна альтернатива існуючій ліберально-демократичній моделі не проглядається. Однак модель ліберальної демократії потребує переосмислення. Проблема в тому,
що деякі тривожні економічні й соціальні тенденції можуть
з часом поставити під загрозу стабільність сучасних держав
вільного світу. Тут слід усвідомити, що марксисти не здійснили свою комуністичну утопію саме тому, що зрілий капіталізм створив суспільство, основою якого став середній,
а не робітничий клас. Саме тому варто акцентувати увагу на
тому, що ж станеться, «якщо подальший розвиток технологій і глобалізація підірвуть середній клас і зроблять неможливим досягнення статусу середнього класу для більшості
громадян розвинутої країни?» [230].
Ознаки того, що ця фаза вже розпочалася, очевидні. Із
1970-х років прибутки середнього класу США в стані стагнації. Сьогодні американці користуються дешевими мобільними телефонами, недорогим одягом і Facebook, але дедалі
більше людей не можуть дозволити собі мати власний дім,
страховку з охорони здоров’я чи забезпечити достатній розмір пенсії. І це на фоні подальшого поглиблення нерівності:
в 1974 р. 1% найбагатших людей у США отримували дохід
у 9% ВВП, а в 2007 р. ця частка збільшилася до 23,5% ВВП.
І головним «злом» частіше ставали технології «ери розумних машин», здатні замінити функції людини, в тому числі й складні. Сьогодні слід сприймати як доконаний факт,
що будь-який тренд у Кремнієвій долині означає ліквідацію низькокваліфікованих робочих місць в інших сферах
економіки. І цього тренду навряд чи вдасться уникнути
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найближчим часом. Іншим фактором, що негативно впливає на прибутки середнього класу в розвинутих країнах, є
глобалізація. Сотні мільйонів працівників у країнах «третього світу» обходяться корпораціям дешевше, ніж у розвинутих країнах. За цих умов традиційний робітничий клас
розвинутих країн змушений був вдаватися до аутсорсингу — субпідрядних робіт.
І в цей час тектонічних соціальних змін, як вважає
Ф. Фукуяма, ніхто на Заході не запропонував будь-якої
нової програми задля об’єднання мас. На його думку, вона
мала б містити два компоненти: політичний та економічний: «У політичному сенсі нова ідеологія мала б підтвердити переваги демократичної політики над економікою, а також наново закріпити легітимність держави як виразника
суспільних інтересів… Ця ідеологія мала б якось змінити
держсектор, зробивши його незалежним від зовнішніх заінтересованих осіб і використовуючи при цьому нові підходи до надання послуг, що базуються на нових технологіях.
Вона також мала б рішуче заявити про необхідність перерозподілу благ, а також представити реалістичний шлях — покласти край домінуванню груп інтересів у політиці» [230].
Читаєш ці положення і ловиш себе на думці, що йдеться
знову про впровадження певних елементів соціалізму, як за
часів Ф. Рузвельта. Ф. Фукуяма це відчуває, а тому відразу
проводить червону риску: «В економічному сенсі, ідеологія
не може розпочинатися з осуду капіталізму, нібито старий
соціалізм, як і раніше, є життєздатною альтернативою.
Мова має йти про корекцію капіталізму й про те, якою мірою держава повинна допомагати суспільству пристосуватися до змін». Глобалізацію слід контролювати насамперед
політично, ринок не варто вважати самоціллю, а інвестиції
слід розглядати не лише з позиції накопичення капіталу,
а й як внесок у розвиток середнього класу. Ф. Фукуяма розуміє, що досягти цього неможливо без серйозної і послідовної критики самих основ сучасної неокласичної економіки.
Тому критика глобалізації має бути пов’язана з обстоюванням національних інтересів, слугувати інструментом суспільної мобілізації. Більше того: цей ідеологічний «продукт
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має стати синтезом ідей як лівих, так і правих, бути відділеним від програм маргіналізованих груп, які на сьогоднішній
день представляють прогресивний рух. Ідеологія приречена
бути популістською; її посил буде починатися з критики
еліт, які дозволили собі пожертвувати благополуччям багатьох заради процвітання невеличкої групи, а також із осудження грошової політики, особливо у Вашингтоні, яка дає
вигоду лише багатим людям» [230].
Ф. Фукуяма висловив сподівання, що технологічні прориви не лише підвищать продуктивність, а й забезпечать
більшу кількість робочих місць. Однак гарантувати, що це
буде саме так, він не береться. А тому висловлює думку, що
це є більшою мірою питанням віри, а не рефлексії реальності останніх 30 років, яка, на жаль, виявилася зовсім протилежною. Йдеться про наявні «гріхопадіння» капіталізму:
і про накопичення багатства мізерною групкою «еліти»;
і про оборудки фінансистів, які використовують своїх лобістів для уникнення прогресивних форм регулювання й оподаткування; і про погіршення умов навчання в загальнодоступних школах, на відміну від шкіл для багатих сімей. І чи
не найголовніше — про відсутність рівного доступу громадян до політичного ресурсу з метою захисту своїх інтересів.
Без виправлення цієї ситуації жодних змін, вважає Ф. Фукуяма, не відбудеться. Отже, запевнює він, альтернативна
ідеологія має ось-ось з’явитися. І цьому, мовляв, немає ради.

5.4. Прекаріат: визрівання грон народного гніву
А тим часом у світі з’явився новий претендент на роль
могильника капіталізму — прекаріат. Вважається, що термін «прекаріат» запровадив до вжитку (апелюючи до античності) професор соціології Мюнхенського університету
Ульріх Бек. Поняття походить від латинського precarious —
«ризикований», «нестабільний», «ненадійний», «той, що
погрожує». «Прекаріатом» у суспільних науках почали
називати будь-яку ненадійну, нестійку, непостійну трудову зайнятість, а також людей, яким таку форму зайнятості
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нав’язано. Звідси ще один термін — «прекарітет», що означає юридичне оформлення неповноцінних і таких, що обмежують права найманого працівника, трудових відносин, які
можуть бути припинені в будь-який час [199].
Поява цього терміна зовсім не примха — він відображає
реальність постіндустріального суспільства. Зокрема, матеріали останнього Давоського форуму (2016), на відміну від
«віри» Ф. Фукуями у протилежне, свідчать, що посилення
компоненти «кібер-фізичних систем» у виробництві, ймовірно, призведе до зменшення потреби в робочій силі. Суспільство зіткнеться з новою проблемою, коли швидке нарощування виробництва дешевих товарів роботизованими
лініями навряд чи матиме належний збут: люди, залишившись без роботи, не зможуть ці товари купити.
Але це лише економічний аспект проблеми. Головне ж —
можлива соціально-політична реакція людей, викинутих із
процесу життєдіяльності, оскільки, мовляв, вони не становлять жодного інтересу для міжнародних корпорацій ні
як виробники, ні як споживачі. Навряд чи люди змиряться
з такою долею. Проблема соціальної нерівності, що досягла
в сучасному глобалізованому світі фантастичних масштабів, неминуче потребуватиме належного розв’язання. Адже
не секрет, що статки 1% найбагатших людей на Землі вже
перевищили статки половини всього людства. За даними
британської благодійної організації Oxfam (що не відрізняються, до речі, від аналогічних показників Credit Suisse),
обсяг загальносвітового багатства цієї мізерної частини світової еліти зріс із 44% в 2009 р. до 48% у 2014-му. У 2015 р.
ця цифра сягнула за 50%.
Крім половини світових статків «елітного» 1% найбагатших людей, ще майже 46% багатств належали доволі
вузькому прошарку заможних людей, які становили всього
одну п’яту частину населення Землі. У підсумку виходить,
що решті людства — а це 79% населення світу — на той час
належало лише 5,5% глобальних статків. Оце зяюче соціальне провалля щораз відчутніше буде про себе нагадувати,
а Четверта промислова революція лише поглибить цей розрив. Чергові сотні мільйонів «зайвих» у промисловості лю210
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дей потребуватимуть виплат із фондів безробіття. До того ж
міграційна хвиля уже нагадала Європі про збурення мільйонів людей, приречених на голодну смерть у регіонах Азії
та Африки. Крім цього контингенту злидарів, зростає кількість нових безробітних у внутрішніх районах США і Європи. Вже немає сумніву, що цей сегмент населення спроможний влаштувати справжній «бунт проти машин» [63].
У світі складається ситуація, шляхи виходу з якої нині
погано проглядаються. Як зазначає Нік Брайєр, глава британського відділення Oxfam, серед неймовірно багатих
62 мільярдери — достатньо відомі люди, які нажили свої
статки завдяки стрімкому зростанню інтересу до технологічної сфери. Інші ж успадкували своє багатство. Джерела
статків можуть бути різними, але будь-який вид багатства
має обкладатися податком. Так, будь-який громадянин Великобританії знає, що він має платити податки, хоче він
цього чи ні. Проте у найбагатших є можливість вибору —
найняти цілі армії спеціалістів з податкової політики і бухгалтерів-аудиторів, щоб ті сховали гроші в офшорах. І їм
це вдається. Щодо цієї групи людей, зазначає Нік Брайєр,
«ми не побачимо сміливості з боку політичних лідерів і їхнього твердого прагнення розібратися з привілейованими колами, щоб створити політичний курс і закони, які б
працювали на благо всіх людей, а не тільки в інтересах цієї
нечисленної, але дуже могутньої групи, як це відбувалося
досі» [26].
Отже, сама ситуація спонукає до того, що в суспільстві
має з’явитися авангардний клас, який би взяв на себе реформаторську роль. І ця проблема серйозно розглядається у зарубіжній літературі. Зокрема, якщо оцінювати прекаріат
відповідно до марксистської традиції, то цей клас ще лише
формується, і є поки що «класом у собі». Він перебуває на
тій стадії розвитку, коли його представники ще не усвідомили спільність своїх інтересів. «Війна всіх проти всіх» всередині прекаріату, що провокується безліччю відмінностей,
не дає поки що йому змоги стати «класом для себе», тобто
спільнотою, що активно обстоює свої групові інтереси перед
іншими класами. Але, як мовиться, процес пішов.
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Причиною появи прекаріату як окремого класу стала комерціалізація суспільних інститутів і механізмів глобального капіталістичного ринку. Перекидання низки виробничих
циклів у країни з дешевою робочою силою призвело до того,
що споживання у багатих індустріально розвинутих країнах
Північної Америки і Європи на якомусь етапі набагато перевищило прибутки. Це зловживання спричинило до порушення принципу ринкової рівноваги: полюс економічного
життя змістився з виробничої сфери у бік фінансового сектору, а банкіри і брокери взялися утверджувати свою реальну владу. Соціальна нерівність серед населення світу (та й
в окремих країнах) стрімко зросла, а значна частина людей
опинилася у борговій ямі. Все це відбилося на формуванні
соціальної структури постіндустріального суспільства.
Що стосується Заходу, то Гай Стендінг виокремлює
в ньому п’ять груп за ознакою трудової належності. 1. Еліта («мізер абсолютно багатих, які хизуються на сторінках
Forbes і впливають на уряди в усьому світі, а крім того, займаються благодійністю»). 2. Саларіат (вищий середній
прошарок, що має стабільну повну зайнятість і сподівається поповнити лави еліти. До саларіату належать працівники
великих корпорацій, державних установ, державної служби). 3. Професіонали (працівники, найняті за контрактом,
можливо, і не в одній корпорації, можуть переходити з одного місця в інше, демонструючи «плинність» постмодерного суспільства, мають стабільне становище завдяки своїм унікальним знанням і вмінням). 4. Серцевина («старий»
робітничий клас). 5. Прекаріат (соціально невлаштовані
люди, що не мають повної гарантованої зайнятості).
Описуючи ситуацію, що склалася, професор Єнського
університету (Німеччина) Клаус Дерре зауважує, що сам по
собі прекаріат ще не означає абсолютної злиденності, однак
стан нестійкості, ненадійності й уразливості трудових відносин може поступово відсікти бюргера, що звик до достатку,
від певних матеріальних благ. Наприклад, у Німеччині (з її
доктриною соціально відповідальної держави) надто складно провести межу між надійними і ненадійними трудовими
відносинами. Однак відповідно до експертних оцінок кожен
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третій, що працює за наймом у Федеративній Республіці,
перебуває нині в стані прекаріату. А парадоксальність ситуації полягає в тому, що, отримуючи соціальну допомогу,
ці люди зазвичай не числяться у списках безробітних. Останнім часом навіть деякі великі підприємства перевели до
категорії «нестійких», «неповноцінних» трудових відносин
частину керівних працівників, прирікаючи їх на невпевненість у завтрашньому дні.
Висновок професора К. Дерре не надихає: «традиційний
ринок праці в Німеччині (та й в інших розвинутих країнах)
давно вже перейшов у стадію руйнації. А глобалізація світової економіки прискорює процес його ерозії, ліків від якого
немає. І мріяти про повернення до колишніх часів й відносин абсолютно нереально». Неповноцінні, обмежені трудові
відносини, котрі можуть бути розірваними роботодавцями
будь-коли, «сприяють зростанню специфічного соціального
прошарку, який ніяк не може вибратися із стану прекаріату
і вповні може стати живильним середовищем для соціального напруження в суспільстві» [139].
Страх втратити роботу, залишитися без звичного матеріального забезпечення й опуститися на соціальне дно став
у сучасному світі настільки масовим явищем, що час вже
вести мову про якусь подобу епідемії страху, знайому представникам усіх соціальних верств.
Небезпека прекаріату як нового класу, згідно з концепцією Гая Стендінга, полягає в непередбачуваності його поведінки. Як засвідчують результати дослідження, прекаріату
притаманні чотири відчуття: невдоволення, аномія (втрата
орієнтирів), неспокій і відчуження. І все тому, що прекаріат не бачить перед собою осмислених життєвих перспектив.
Йому здається, що всі гідні шляхи для нього закриті, що
перед ним маячить лише перспектива зміни нових видів діяльності, кожна з яких пов’язана з невизначеністю. Позбавлені ліфта мобільності, люди зависають між потужною самоексплуатацією і свободою, що викликає постійне почуття
тривоги. Людина приречена на ситуацію, коли одна-єдина
помилка чи невдача може порушити крихкий баланс між
гідною бідністю і долею жебрака. Людину переймає страх
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втратити навіть той мізерний мінімум, який вона має сьогодні.
Прекаріату «втовкмачують», що він мусить відповідати
вимогам ринку й постійно пристосовуватися. Як наслідок,
щоб утриматися на плаву, люди виявляються водночас і «частково зайнятими», і «надто зайнятими»: вони змушені постійно додатково працювати. Відчуженість від своєї праці й
психологічна розгубленість часто штовхають їх на бездумні
вчинки. Вони постійно роздратовані, хоча їхній гнів до певного часу й пасивний, оскільки і живиться й мотивується
страхом. Коренем зла в цій ситуації виступає відчуження,
коли все те, що ти робиш, робиться не для себе, а для інших
і за вказівкою інших. При цьому прекаріат повчають, що
він повинен почуватися «щасливим» та бути вдячним лише
за те, що має хоч якусь роботу.
Поки що дослідники, в тому числі й Гай Стендінг, обмежені в можливостях оперувати точними цифрами — осмислення фантому прекаріату в науці лише почалося. Втім, «в
наш час у багатьох країнах, у крайньому разі, чверть дорослого населення відносять до прекаріату. І справа навіть не
в тому, що у цих людей нестабільна зайнятість чи що вони
працюють на тимчасових посадах і з мінімальним захистом
праці, хоча все це є досить поширеним явищем. Справа
у статусі, який не дає ні можливості кар’єрного зростання,
ні відчуття надійної професіональної належності й майже
не дає прав на отримання державної та виробничої допомоги
і пільг, на які могли по праву розраховувати ті, хто відносив
себе до промислового пролетаріату чи саларіату» [200].
Дослідники попереджають фінансово-промислові кола
й політичну еліту своїх країн, що прекаріат — зростаючий
і потенційно небезпечний клас. Адже ті, хто не бачить перед
собою безпечного й чіткого в статусному плані майбутнього,
рано чи пізно відчують страх і відчай. Як наслідок, ці люди
можуть вимістити свій гнів на винуватцях свого нещастя.
Відторгнуті від основних каналів економічного достатку,
не кажучи вже про наддостаток, вони стають нетерпимими,
часто навіть один до одного. Ці протиріччя всередині прекаріату заважають йому усвідомити, що причиною багатьох
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негараздів є сама соціальна й економічна структура. Згідно
з прогнозом Гая Стендінга, «багатьох залучать популістські
політикани й неофашистські заклики, ми вже бачимо, як цей
процес пішов по всій Європі, в США і в інших країнах» [200].
Нехтувати такими застереженнями було б украй необачно.

5.5. Прекаріат Росії: небезпечний і
загрозливий клас
Яскравий приклад цього — ситуація, що склалася в Росії. Саме тяжіння прекаріату до популізму й фашистських
закликів не може не насторожувати населення сусідніх
з Росією країн. Соціальні передумови радикалізму стали настільки очевидними, що привернули увагу й деяких
представників російської влади. Так, віце-прем’єр РФ Ольга Голодець у квітні 2013 р. на XIV Міжнародній конференції «Модернізація економіки і суспільства» заявила, що 38
мільйонів росіян «незрозуміло де зайняті, чим зайняті,
як зайняті». Виявляється, що саме така кількість громадян Росії не фігурує в офіційному секторі економіки [190].
Критика віце-прем’єра мала певні наслідки. Невдовзі
з цієї проблематики з’явилася низка наукових оглядів російських дослідників, а також перекладів робіт іноземних
соціологів. Було в Росії перекладено й книгу британського
соціолога Гая Стендінга «Прекариат: новый опасный класс»
(М.: Ад Маргинем Пресс, 2014, 328 с.). Відтак термін «прекаріат» поступово почав набувати належного побутування
в російському науковому середовищі для адекватного описання соціальних процесів.
Наприклад, в інтернет-виданні Газета.Ru Петро Бізюков
(провідний співробітник Центру соціально-трудових прав)
регулярно публікує аналітичні матеріали із сфери трудових
відносин. Показово, що проблема нового соціального класу
в його аналітиці викладається так: «В Росії дедалі ширше
застосовується прекаріальна праця. Це непостійна робота,
негарантована і невисока оплата, нерегламентований робочий час. Жодного навчання, жодного соціального пакета,
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жодної охорони праці. І ще один важливий момент — жодної можливості захистити свої позиції і права» [21].
Як випливає з аналізу, порушення трудових прав у Росії — це не окремі кричущі факти, а усталена практика.
Наймана праця неухильно деградує в бік прекаризації —
тих, хто не має нормальної роботи, хто трудиться в умовах
нестійкої зайнятості. Строковий договір із можливістю перервати його в будь-який момент перетворює працівника
на слухняну істоту. Що бідніший працівник, що більшим
убозтвом він переймається, то слухнянішим він стає. Свого часу К. Маркс писав, що капіталіст за прибуток у триста
відсотків може піти на будь-який злочин. Так само і тимчасовий працівник здатен на будь-яке глупство і підлість.
Якщо накажуть — будуватиме будинки з порушенням технології, знаючи, що завтра вони можуть зруйнуватися. Він
буде укладати асфальт під час дощу, переробляти дату на
прострочених продуктах, продавати підроблені ліки. Саме
тому П. Бізюков звертає увагу на те, що «готовність працівника будь-що зберегти тимчасову роботу, помножена на
прагнення підприємця до наживи будь-якою ціною, не просто роз’їдає, а підважує трудову і суспільну мораль» [261].
За цих умов дивними видаються скарги працедавців
і хедхантерів (мисливців за «розумними головами»), що,
мовляв, нині немає сумлінних і надійних працівників. Але
виникає запитання: з якого дива ці працівники виявили б
свої кращі якості, якщо їх можуть в будь-який час звільнити просто через примху роботодавця? Досвід доводить, що
коли настає криза, відразу ж розпочинаються розмови про
те, що «нині усім слід тугіше затягнути паски». Але щойно
криза минає, одразу ж з’являються інші сентенції: «а з якого побиту ви взяли, що ми зобов’язані підвищувати вам заробітну платню?». Висновок з цього аналізу звучить далебі
не оптимістично: «Взагалі-то, всі ці проблеми з тим, що слід
працювати чесно, що робота має бути осмисленою і корисною для суспільства, — це все проблеми старшого покоління. Ті, хто молодші, вже такими проблемами не переймаються. Для них робота — це те, за що платять, і не більше
того» [21].
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Не варто думати, що нібито прекаріальний труд — нечіткість, розмитість, непостійність — це доля лише низькокваліфікованих працівників, тих, хто не навчався і не здобув
належної професії. Щодень більше прекаріальних ознак
проглядається в діяльності вузівських викладачів. Вони
мають договір лише на певну кількість років. Щоправда,
раніше це компенсувалося непоганою заробітною платою й
престижною роботою. Нині ж від престижних зарплат не лишилося й сліду. Навантаження зростає, але ж, крім викладання, доводиться перейматися пошуками грантів, займатися науковою роботою й публікуватися. Надурочна праця
переходить всі розумні межі. І це вже неможливо сприймати як щось гідне, мовляв, перед нами факт «наукового горіння»! Насправді ж ці надурочні — колосальний дефект
науково-педагогічної діяльності, а це означає, що праця людей не цінується, що її ніхто не береже і, що найголовніше,
ніхто її гідно не оплачує. Але найбільш гнітючий наслідок
надурочної праці — виключення людини з усіх інших сфер
життя: у надзавантаженої людини не залишається часу на
сім’ю, дітей, налагодження побуту. Як тут не згадати фразу
шекспірівського короля Ліра: «Життя до необхідності зведи, й людина перетвориться в скотину».
Доля нерегламентованого працівника — завжди бути
бідним і залежним. У своєму завершеному вигляді найбільш знедолені соціальні низи в Росії — це мігранти.
Їх мільйони, живуть вони відокремлено й не мають повноти громадянських прав, якими хоча б де-юре, володіють російські громадяни. Але важливим є не лише факт
наявності людей «другого сорту», а й те, що «багато людей вважають це нормальним і допустимим. Звідси зовсім недалеко до зачислення у другий сорт і своїх співгромадян — і це вже реальність. Мільйони росіян зірвалися
з провінції, тому що в зруйнованій і деградованій глибинці
немає місця їхнім кваліфікації, таланту і старанням. Вони
випадають із свого середовища — бо ж освоїтися там, де
вони живуть місяцями заради заробітку, їм не вдається,
а там, звідки вони від’їхали, у них рвуться зв’язки. Вони
перестають бути громадянами, адже, живучи в найманих
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помешканнях і не маючи реєстрації, вони не можуть брати
участі у виборах» [21].
В російських наукових оглядах виникнення прекаріату
пов’язують з першими роками після розпаду СРСР, коли
маси людей змушені були буквально «переобрати» власне
життя. Інженери та наукові працівники ставали промоутерами різноманітних фірм, жителі периферії (з вищою освітою і без неї) — «човниками», вчителі створювали мережі
репетиторства, студенти, та й колишні викладачі вузів,
писали за гроші курсові й дипломні роботи тощо. Одним
словом, праця пристосовувалася до ринку і ставала «гнучкою». Так само «гнучко» (майже «згорблено й прогнуто»!) її
зображає дехто з дослідників: як форму самовиявлення трудящих, що надає «можливість отримувати поточні трудові
доходи з більшою регулярністю, ніж за формальної зайнятості, а часто-густо й в більшому розмірі» [191].
До властивостей особистості, що забезпечують життєстійкість людини в умовах неформальної зайнятості, дослідники відносять: динамізм, готовність до змін, соціальну
мобільність, а головне — цю хвалену гнучку флексибільність. Тут мається на увазі пластичність — здатність особистості змінити елемент чи всю програму поведінки на вимогу об’єктивної ситуації, «не ламаючись», а вписуючись
в нову реальність, зберігаючи життєстійкість й особистісну
цілісність. Прямо-таки, як у соціал-дарвіністів: відбувається природний відбір!
Російські соціологи Т. Богоморлова і В. Тапіліна про
аналізували динаміку трансформації соціального профілю
до кризи 1998 р. і після неї та виокремили п’ять прошарків
населення з такими характеристиками. До вищого прошарку — «еліти» — до кризи належало 1,5%, а після кризи —
0,7% населення Росії. Малочисельність і нестабільність
цього прошарку не дали можливості дослідникам навіть окреслити його соціальний профіль.
До верхньої частини середнього прошарку до кризи належало 13,7% населення, а після кризи — лише 5,4%. До
цього прошарку дослідники віднесли чиновників високого
рангу і законодавців, генеральних директорів й управлінців
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державного та приватного секторів економіки. В цьому ж
прошарку представлено спеціалістів у сфері фінансів і кредиту, юстиції, керівників силових структур. По-суті це,
відповідно до стратифікації Г. Стендінга, той же саларіат.
Однак після кризи у ньому значно зменшилося представництво освічених людей. Так, у 2,5 раза зменшилася кількість
професіоналів вищої кваліфікації у галузях точних і технічних наук (фізика, математика, прикладні науки). В 3,2 раза
скоротилася кількість робітників з базовою освітою в галузі
гуманітарних наук (економісти, юристи, перекладачі, творчі працівники). В 5,5 раза зменшилася кількість людей з базовою освітою в галузі медичних наук і біології.
В нижній частині середнього прошарку, що включав
до кризи 40,2% населення, чисельність скоротилася в 1,5
раза — до 26,4%. Тут дослідники виокремлюють спеціалістів з базовою медичною освітою, інженерні кадри діючих
підприємств, численні категорії службовців, постачальників, адміністраторів, дрібних державних чиновників, без
яких не може обходитися будь-яке виробництво. Сюди ж
відносять робітників з ґрунтовною кваліфікацією — «старий робітничий клас» згідно з класифікацією Г. Стендінга.
Чисельність нижчого прошарку внаслідок кризи зросла в Росії у 1990-ті роки із 43,9% до 67,5% населення. Саме
в цьому прошарку представлено найменш освічену частину населення (з початковою й неповною середньою освітою). Незмінне ядро цього прошарку — різноробочі в сфері торгівлі й обслуговування. Після кризи 1998 р. до цього
прошарку потрапило 70,9% працівників зі сфери охорони
здоров’я із середньою освітою, 52,5% працівників науки й
обслуговування науки. До цього прошарку «неблагополучних людей», що не мають ні гарантованої зайнятості, ні
впевненості в майбутньому, перемістилася частина спеціалістів інженерного профілю й робітників [25].
У підсумку група ризику представлена не лише нижчим прошарком (його чисельність становить від 20 до 40%
населення, а в кризові роки може сягати 60%), а й нижньою частиною середнього прошарку, представленого «білими комірцями». Ця група трудящих Росії схильна до
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невизначеності в трудовій зайнятості, втрати впевненості
в майбутньому, хронічної тривожності. Доля цієї групи —
неформальна зайнятість, будь-які види трудових відносин,
засновані на усній домовленості. Звідси й нестабільність
трудових відносин, а також відсутність у працівника будьяких соціальних гарантій, перспектив професіонального
зростання. Згідно з аналізом професора Сергія Дружілова, показник неформальної зайнятості становив у 2014 р.
близько 20 млн осіб, з яких близько 4 млн статистика відносить до самозайнятих [74].
Наскільки гостро реагує громадянське суспільство Росії
на проблему прекаріату, засвідчує аналітичний матеріал
«Чого бажає молодіжний прекаріат Росії». Як вважають
автори, гострота проблеми викликана тим, що, «на відміну від Заходу, держава майже повністю самоусунулася від
вирішення соціальних проблем. Прекаріат у нас не так є
наслідком постіндустріального світу, як «покинутості»
державою, яка, зокрема, мляво регулює трудові відносини. Є ще одна причина масового виникнення такої страти
в Росії — «здичавіння» населення, відсутність у нього базових знань, без яких немислимий постіндустріальний світ,
знання іноземних мов, поглибленого вивчення якоїсь професії, відсутність навички розбудови горизонтальних відносин» [237].
Особливо виявляється це «здичавіння» в молодіжному
середовищі. Як засвідчують соціологи, не більше 20–25%
школярів систематично використовують вільний час для саморозвитку (читання книг, заняття спортом, музикою). Для
більшості ж представників учнівської та студентської молоді пріоритетом є дозвілля, по суті — байдикування. Майже
половина молоді практично не читає художньої літератури. Загострюється проблема «важких підлітків», 51,4% із
них — вихідці з неповних сімей. Більшість молодих людей
не збирається трудитися ні в індустріальному, ні в сільськогосподарському секторі виробництва. Але їм не вистачає
знань, щоб вписатися у світ постіндустріальний. Значна частина сучасної молоді Росії гадає, що аби чогось добитися
в суспільстві, потрібні не трудові зусилля, знання й етичні
220

Розділ V. Неприкаяні: веймарський синдром

настанови, а лише вміння підім’яти під себе інших. Згідно
з соціологічними опитуваннями, російська молодь вважає,
що «іноді доводиться переступати через моральні принципи
і норми, щоб досягти успіху в житті, оскільки сучасний світ
жорстокий» (59% у віці 18–25 років і 52% у віці 26–35 років) [237].
То чи варто дивуватися, що екстремізм у молодіжному
середовищі став у Росії масовим явищем. Зокрема, активізувалася діяльність асоціальних молодіжних організацій
екстремістського спрямування (РНЄ, лимонівці, скінхеди,
фанати тощо), що спекулюють на ідеях національного відродження і провокують зростання злочинних акцій на етнорелігійному, політичному ґрунті. Нині на території РФ діє
141 екстремістське молодіжне угруповання, де кількість
постійних членів сягає півмільйона осіб. І справа не тільки й не стільки в цифрах. Йдеться про соціальну хворобу,
що глибоко зачіпає суть суспільних відносин. Небезпечним
є і той факт, що екстремізм в Росії «молодшає». Соціологи
зазначають, що найчастіше злочини вчиняють молоді люди
у віці 15–25 років.
Безумовно, було б неправильно підверстувати під екстремізм всю російську молодь. Однак близько третини молодих
людей Росії (за «допустимої» соціологами норми не більше
5–10%) здатні, згідно з результатами аналізу НДІ комплексних соціальних досліджень Санкт-Петербурзького державного університету, йти цим шляхом. Переважно це діти із
так званих неблагополучних сімей [7].

5.6. Прекаризація України: процес пішов
Як засвідчує наш повсякденний досвід, ситуація, аналогічна російській, знайома й українцям. Зрозумілі українцям і причини нової хвилі виступів робітничого класу
на захист своїх прав у Європі. Специфіка України полягає
в тому, що зростання соціального напруження в нашій краї
ні на даний момент дещо притлумлене у зв’язку з агресією
Росії проти України.
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Так, згідно з опитуванням фонду «Демократичні ініціативи» в липні 2015 р., 67% українців заявили, що не братимуть участі у можливих протестних акціях. Особисто взяти
участь у різноманітних акціях протесту висловило готовність лише 18% населення. Це найнижчі показники готовності до протестів за період із травня 2013 р. Хоча тут варто
зважати й на відомий український парадокс — протестні настрої не завжди призводять до реальних протестних акцій.
До того ж наймогутнішими у нас були завжди акції не із соціально-економічних, а з політичних мотивів [260].
В той же час, враховуючи фактор «глобального політичного пробудження» і появи ознак формування нового
суспільного феномена — класу прекаріату — до ситуації
не слід ставитися легковажно. Ще раз повторюємо: в глобальному масштабі клас прекаріату вперше заявив про себе
у русі Occupy Wall Street під час «арабської весни», масових протестних акцій в Туреччині й Бразилії, на вулицях
Мадрида, Афін та інших європейських столиць. Відомий
історик Ярослав Грицак зазначив: «В Україні про прекаріат жодна політична партія не дбає». Що це — політична сліпота? Невже слід чекати того моменту, коли настане
«абсолютне зубожіння» на одному полюсі й концентрація
багатства на другому, про що попереджав Карл Маркс,
і коли країна вже піде шкереберть? А втім, процес формування прекаріату пішов: «Його представники не вмирають
з голоду й холоду, але живуть гірше за тих, хто має постійну роботу. Саме її вони й не мають, і, судячи з усього, не
будуть мати. В середньому впродовж життя вони змінюють
30 роботодавців».
На думку Я. Грицака, прекаріат взагалі, а український
зокрема, «не є поза політикою — вони поза діючою політикою». І це несе в собі важкопрогнозовані ризики, оскільки
безробіття серед молоді зростає (40% у віці до 35 років).
Проблему дещо пом’якшує (чи приховує!) навчання молоді
в університетах іноді доволі сумнівного інтелектуального
рівня. Але ж це в майбутньому може обернутися проти самих молодих людей: «неякісний продукт додатково понижує їхні шанси на роботу» [56].
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Алармістський заклик Я. Грицака до громадськості у 2013 р., на жаль, не привернув належної уваги. Саме
поняття «прекаріат» ще залишається предметом уваги вузького кола інтелектуалів. Засоби масової інформації його
практично ігнорують, зосереджуючись на перипетіях парламентської боротьби. А вітчизняна наука тим часом перебуває в стані напівнепритомності через постійні бюджетні
секвестри. Працівники науки і освіти, які б місця вони не
посідали у галузевій ієрархії, поступово скочуються до статусу прекаріату, формуючи його зубожілий «інтелектуальний сектор».
Однак деякі українські науковці все-таки звернулися
до проблеми прекаріату. Серед публікацій, наприклад, вирізняється аналіз «Прекаріат як аномаційний клас», який
здійснили доценти Харківської державної академії культури Г. Афенченко та С. Лубенець [9]. Перспективною видається поставлена ними мета: вивчити стан соціальної групи
найманих робітників в умовах дезорганізації трудових відносин, а також своєрідність поведінки трудящих під час подолання кризової аномії. Основні ознаки сучасної кризи —
зміна змісту поняття «оплата праці», пониження статусу
працівника, поширення практики «позикової праці» (аутсорсинг), легкість розірвання трудових контрактів і переходу до категорії «нестійких» навіть деяких керівників. Все
це, зазначають автори, посилює психологічну напруженість
у суспільстві.
Врешті-решт ці явища знаходять свій прояв у тіньовому
обігу робочої сили, нелегальній міграції, зниженні реальної оплати праці, виведенні з оподатковуваної бази доходів
найманих працівників. Відбувається втрата традицій виконання робіт, культури трудової діяльності, гордості за її
результат. Розпадаються трудові колективи з усталеними
правилами взаємин, корпоративною згуртованістю, передачею майстерності й колективним контролем учасників
трудового процесу. Замість цього утверджується принцип:
кожен за себе, а Бог за всіх.
Прекаріат України, зазначають дослідники О. Грішнова та Є. Бринцева, — неоднорідний. Це й трудові мігранти,
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і безробітні, і працевлаштовані з низьким рівнем доходів та
з оплатою праці «в конвертах», і працівники з неповною зайнятістю. Зазвичай вони працюють в умовах, що не відповідають нормам охорони праці. Відповідно до розрахунків,
загальна кількість учасників цієї соціальної групи в Україні за 2004–2011 рр. становила від 11 до 13 млн осіб. Вражає їхня частка в складі зайнятого населення країни — від
50,4% у 2007 р. до 58,5% у 2009 р. [57]. Найбільше в Україні впливу прекаризації зазнають нелегальні трудові мігранти, жінки середнього віку, люди передпенсійного й пенсійного віку, молодь без фахової освіти.
Точними даними щодо кількості трудових мігрантів
з України не володіє жодне державне управління. За експертними оцінками, їх чисельність становить (залежно від
сезону та кризової ситуації) від 3 до 7 млн осіб. Основна маса
працівників виконує за кордоном сезонні роботи (збір ягід,
фруктів тощо). Приблизно 2 млн осіб проживають у зарубіжжі постійно. Географія поширення українських мігрантів — від країн ЄС до регіонів крайньої півночі РФ. Основна
їх частка перебуває в Москві та Підмосков’ї, Санкт-Петербурзі, а також у нафтовидобувних районах Тюмені.
У зв’язку із скороченням фінансування науки і освіти
(кількість вчених дослідників в Україні з 1991 по 2013 р.
зменшилася втричі), посилилася еміграція освічених людей. В цілому 41% опитаних віком від 18 до 29 років визнають, що готові виїхати з України заради добре оплачуваної
і перспективної роботи. На жаль, переважна кількість трудових мігрантів влаштовується на роботу, яка не потребує
високої кваліфікації. Отже, в разі міграції прекаризація виявляє себе як нестандартний, низькооплачуваний вид працевлаштування, що характеризується небезпечними умовами праці й соціальною незахищеністю.
Після горезвісної приватизації на колишньому радянському просторі новоутворені приватні компанії змінюють
трудові відносини. Чисельність вищого й середнього прошарку робітничого класу постійно скорочується. Якщо основний склад працівників старшого й середнього віку ще
намагається зберегти свої позиції, то поколінню їхніх дітей
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та онуків ніхто не гарантує довгострокової зайнятості. Один
із виходів для них — фрілансерство: розбудова власного бізнесу або пропозиція щодо виконання ними окремих видів
робіт. Але й тут нові можливості не забезпечують гарантій
стабільного заробітку. Поступово зростає кількість людей,
які відчувають страх в умовах економічної незахищеності,
відсутності гарантій зайнятості і належної безпеки праці.
Отже, особливістю прекаризації в Україні, на відміну
від тих країн, де існують сильні професійні спілки й відповідне трудове законодавство, є незабезпечення гарантій
зайнятості, втрата постійного робочого місця. Звідси випливає і принизливе очікування грошової винагороди за
свою працю, і відсутність гарантій її отримання, оскільки
нові форми відносин з роботодавцями дають останнім можливість довільно змінювати умови праці. Держава виявилася обмеженою у здатності виконувати функції контролю
щодо дотримання прав трудящих. Вона не забезпечує гарантій і з легкістю позбавляє трудящих тих пільг та привілеїв, котрі ще залишилися від радянського минулого. Для
старшого покоління, яке пам’ятає гасла «загальнонародної
власності», особливо дошкульними стають фобії стосовно
дедалі зростаючого рівня матеріального розшарування. До
того ж це суперечить головному принципу омріяного нами
громадянського суспільства — рівному доступу громадян до
матеріальних і політичних ресурсів. Все це породжує соціальну напруженість і бентежність суспільства. Несправедливо приватизована власність ніколи не набуде легітимності
в очах знедолених людей, а тому втрачає легітимність і та
влада, яка забезпечує непорушність несправедливої приватизації, утримання майже половини власності в тіні.
Тим часом перебування певної частки власності в тіні
спостерігається в усьому світі — різниця полягає у рівні неоподаткування, а також у ступені самоуправства наймачів
робочої сили. Зокрема Г. Стендінг визнає, що й на Заході
дедалі більше людей у прекаріаті не мають прав (громадянських, соціальних, політичних, культурних та економічних), які поки що зберігаються в інших громадян певної
країни. А тому прекаріат страждає і від аномії (anomie)
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в дюркгеймівському сенсі, тобто від розпачу, викликаного
безвихіддю із ситуації, що склалася, і від злості (anger) як
результату соціальної несправедливості. Ця злість призводить до зростаючих демонстрацій, рухів Occupy — усіх протестів, що ми спостерігаємо. Нині прекаріат складається із
трьох груп, і саме цим він небезпечний. Перша група — це
«старий» пролетаріат. Вони злі, тому що не мають навіть
тих благ, що були в їхніх батьків. Друга група взагалі безправні й вразливі — мігранти, меншини, жінки та ін. Третя
група — освічена молодь, ті, хто вступав до університету або
коледжу з надією на кар’єру, квиток у гідне життя. Вони
здобули освіту, а виявилося, що купили лотерейний квиток, який майже нічого не надає, хоча придбати його коштує дедалі дорожче.
В руслі подібної моделі розглядає ситуацію в Україні
дослідник Пітсбурзького університету (США) Тимофій Милованов, засновник проекту VoxUkraine. Ця людина знана
в Україні, оскільки парламентський комітет з питань банківської діяльності запропонував наприкінці 2015 р. його
кандидатуру до складу оновленої наглядової ради НБУ. На
думку Т. Милованова, в Україні виросло нове покоління, яке
шукає шляхів соціалізації. У молодих людей немає досвіду
життя в комсомолі й партійних організаціях, вони не розуміють, як жити нині у цій країні. А тому й зростає напруженість між молодим поколінням і людьми, які прагнуть втримати владу заради збереження умов надексплуатації. І до
цього конфлікту слід поставитися серйозно, розглядати його
як один із проявів конфлікту нового покоління та еліти [22].
Як підтверджує досвід, політичний клас різних країн намагається подолати цю проблему шляхом переведення її у конфлікт між різними соціальними групами або ж
за іншими факторами протистояння. Зокрема Г. Стендінг
відзначає зростання радикальних (у т. ч. неофашистських)
настроїв у багатьох європейських країнах. В Україні, як засвідчили події 2014–2016 рр., регіональні угруповання олігархії теж використовують страхи прекаріату у своїх інтересах, переводячи протистояння в площину «периферія проти
центру», або ж «російськомовні проти українськомовних».
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Традиційне розміщення продуктивних сил України
за радянських часів переважно в регіонах сходу та півдня
країни окреслило й географічні межі протистояння. Специфікою старопромислових регіонів Донбасу стала сконцентрованість населення навколо містоутворювальних
промислових об’єктів. Як відомо, робота на шахтах та металургійних підприємствах несе підвищені ризики. За часів Радянського Союзу ці ризики компенсували різноманітними соціальними пільгами: цих людей славословили як
гегемона суспільного прогресу, матеріально заохочували,
налагоджували спеціальну мережу «організації робітничого постачання». Відтак люди звикли до особливого статусу
своєї професії і належної поваги до своєї праці.
Однак з часом традиційні галузі виробництва сходу
України ставали нерентабельними. І це не було секретом.
Так, глибина кризової ситуації на Донбасі була проілюстрована хоча б у матеріалі, підготовленому редакційною колегією VoxUkraine й опублікованому 25 листопада 2014 р.
У ньому зазначалося, що пік виробництва вугілля Донбасу
припав на 1970-ті роки. Відтоді видобуток вугілля пішов на
спад. З’явилися дешевші замінники, та й запаси порівняно
легкого видобутку вугілля поступово виснажувалися. І попри все, масштабний видобуток вугілля тривав. На це надавалися величезні державні субсидії: 13,3 млрд грн у 2013 р.
Це була сума, близька до бюджету Міноборони або МВС [72].
Чому це відбувалося? Слід визнати, що уряд України
давно намагався закрити збиткові шахти. Але разом з тим
політики й урядовці боялися ставати на «мінне поле» масових протестів, що могло знищити не один уряд. А тому
з року в рік тривало економічно збиткове субсидування
шахт за державний рахунок. До того ж ці заходи деформували економіку країни. Наприклад, розрахунок субсидій
прив’язувався до видобутку, тобто до обсягу незбагаченого
вугілля, що видобувається, а не до продажу так званого товарного вугілля. Як наслідок, шахти були зацікавлені у видобутку низькоякісного вугілля, яке не мало ринку збуту,
а до нього підмішували ще й вугілля з нелегальних шахт,
щоб отримати субсидію у більшому обсязі. Тож нелегальні
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шахти процвітали — вони не сплачували податків і не переймалися заходами безпеки.
В країні спостерігалася надлишкова пропозиція вугілля. Надлишок ішов на експорт: 740 млн дол. у 2013 р. Отже,
Україна субсидувала не тільки власне виробництво електроенергії, а й виробництво електроенергії інших країн. У держбюджеті на 2013 р. передбачалося субсидій на 13,3 млрд грн,
але лобісти «вибороли право» вимагати аж 15,2 млрд грн.
Ця схема, зрозуміла річ, призвела до неефективного використання ресурсів і гальмувала розвиток регіону. Країна опинилася у замкнутому колі «дурної безкінечності»: віджилі
промислові підприємства працювали нестабільно, додаткові
джерела доходу теж не забезпечували належного рівня існування. Все це створювало сприятливий ґрунт для соціального напруження.
На цьому ґрунті, як правило, виростають популісти.
Вони використовують страхи прекаріату у своїх цілях, переводять проблему у сферу соціальних утопій. Популісти
обіцяють гарантовані соціальні трансферти, матеріальний
статок, стабільність і збільшення чисельності робочих місць
(згадаймо обіцянку — 5 млн робочих місць за п’ять років
президентства В. Ющенка). А тим часом вугільні субсидії
обернулися величезною дірою у бюджеті України, яка коштувала сотні мільйонів доларів. Цю проблему не вдалося
вирішити мирним шляхом. Війна Росії проти України відсунула її на задній план, але проблема залишилася. Частка
прекаріату в Україні збільшилася у зв’язку з напливом вимушених переселенців, осіб, котрі втратили роботу в районах бойових дій.
Отже, поточний момент надає проблемі прекаріату
в Україні небувалої актуальності. Вона заслуговує на подальше вивчення з використанням напрацювань як західних, так і російських аналітиків, оскільки і на Заході,
і в Росії, і в Україні відбувається процес трансформації працездатного населення в прекаріат, що однаково загрожує
країнам негативними наслідками.
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5.7. Непередбачуваний прекаріат
у неприкаяному суспільстві
Поставимося критично до солодкоголосих сирен неолібералізму, які намагаються приховати підводні скелі й мілини
сучасного глобалізованого ринку заколисуючим плюскотом
розмов про «флексибільність» (гнучкість) соціально-трудових відносин наших днів. На їхній погляд, сучасна технічна
й інформаційна реальність тягне за собою докорінну зміну
ключових понять індустріальної соціології: «нормальний
робочий день», «трудящі» й навіть таке поняття, як «підприємство». У сферу трудових відносин, мовляв, вторгається флексибільність, яка несе з собою, з одного боку, гнучкість в організацію робочого часу й політику зайнятості,
а з другого — розмаїття умінь працівників і їхню здатність
пристосовуватися до змін. Робочий день може то продовжуватися, то скорочуватися. В діяльності трудящих змінюється співвідношення виконавських і керівних функцій. А вже
про підприємство годі й говорити — його складно локалізувати й ідентифікувати, позаяк робочі місця можуть бути
розпорошені майже по всій країні, а то й за її межами.
В писаннях неолібералів кінця 1970-х років флексибільність набула майже сакрального значення. Як зазначає Гай
Стендінг, неоліберали негативно ставилися до самого інституту держави як такої, ототожнюючи її лише з централізованим урядом, з його апаратом планування і регулювання.
Натомість вони уявляли собі світ як вільний простір, що дедалі зростає, у якому інвестиції, трудова зайнятість і прибуток вільно перетікають в такі місця, де умови виявляються
найбільш сприятливими. На їхнє переконання, якщо європейські країни не відмовляться від гарантій соціал-демократичного штибу, наданих промисловому пролетаріату після
Другої світової війни, а до того ще й не «приручать» профспілки, то це врешті-решт призведе до деіндустріалізації:
зростатиме безробіття, відбудеться гальмування економічного розвитку, а інвестиції будуть змарновані й посилиться
зубожіння мас. Неоліберали набули своїх лідерів — Маргарет Тетчер і Рональда Рейгана.
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Однак драматизм ситуації полягав у тому, що хоч діагноз
був почасти вірним, але прогноз виявився аж надто жорстким. До того ж підвели й соціал-демократи, які без бою
здали свої позиції, погодившись із діагнозом та прогнозом
неолібералів. Серцевиною політики неолібералів стала вимога «гнучкості ринку праці». Вважалося, що коли ринок
праці не буде гнучким, то виробництво покине «рідні» країни, бо інвестиції перетікатимуть в інші регіони світу з дешевою робочою силою. «Гнучкість» було піднесено до рівня
універсальної «відмички» всіх проблем; вона означала можливість: змінювати рівень зайнятості, рівень оплати праці,
переміщувати працівників всередині фірми з однієї посади
на іншу, змінювати структуру посад і їх окладів. При цьому
будь-який економічний регрес пояснювався негнучкістю й
відсутністю «структурних реформ» ринку праці.
У підсумку поза увагою залишилися соціальні проблеми: зростала кількість людей із незахищеною формою зайнятості, посилювалася нерівність, а традиційна класова
структура індустріального суспільства поступилася місцем
чомусь більш складному, але від того не менш класовому.
Врешті-решт диктат ринкового фундаменталізму породив
таку світову тенденцію, яку зовсім не передбачали ні неоліберали, ані політичні лідери, що втілювали цю політику
в життя. Мільйони людей втратили стабільну зайнятість,
фіксований робочий день і можливість кар’єрного зростання, право вступати у профспілки й укладати колективний
договір. Дедалі більше людей опинилися у становищі, яке
не можна було ототожнювати ні з робочим класом, ні з середнім класом, ні навіть з «неформалами» [199].
Все це закономірно поставило на порядок денний необхідність проаналізувати супутні проблеми, кількість
яких зросла. Що, наприклад, станеться, коли флексибільна (гнучка, але непостійна й нестабільна) система трудової
зайнятості перетвориться на норму й поступово витіснить
собою стабільність восьмигодинного робочого дня й п’ятиденного робочого тижня? Само собою зрозуміло, що одним
із результатів такої гнучкості стане посилення прав працедавця, зацікавленого і в переході на короткострокові трудо230
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ві контракти, і в зниженні оплати праці й рівня соціального
страхування за умов зростання конкуренції працівників.
Для самих працівників це означало нестійку зайнятість,
а в більшості випадків і неформальний статус. До того ж
найманого працівника пригнічувало усвідомлення того, що
трудові відносини можуть бути розірвані з ним будь-коли.
А це означатиме й втрату людиною життєстійкості, й присутність в її трудовому житті фактора невизначеності.
І ось тоді прекаризація стає не тільки відчутною, а й
значною мірою нестерпною: непередбачувані, ненадійні й
небезпечні умови існування неминуче призводять до матеріального й психологічного неблагополуччя, а їх найбільш
загальними виявами стають емоційна нестабільність, тривожність і почуття невпевненості у завтрашньому дні в процесі погіршення умов праці за одночасного скорочення заробітної плати чи урізання правових і соціальних гарантій.
За таких умов розмивання людської цілісності відбувається «корозія характеру», коли особистісні характеристики людини, її етичні норми, життєві настанови, прив’язаність і прагнення до довгострокового планування свого
життя входять у глибоке протиріччя з вимогами гнучкого
режиму роботи. Особливо руйнівним виявляється це протиріччя для тих, хто в системі гнучкого режиму перебуває на
нижніх щаблях. До групи ризику належать насамперед ті,
у кого або надто вузька, або малозатребувана спеціалізація;
або ж ті, хто тяжіє до фіксованих прав і довгострокових гарантій; або працівники, що мають стійку й незмінну систему цінностей і вподобань; а ще — люди старшого віку, психіка яких стає дедалі менше пристосованою до змін.
Існує й інша небезпека — йдеться про феномен «надлишкової освіти» (over-education), за якої рівень безробіття
серед освіченої молоді зачіпає майже кожного четвертого.
При цьому спостерігається закономірність — обернена залежність між освітнім рівнем та легкістю працевлаштування. Низький технологічний рівень підприємств не потребує
працівників високої кваліфікації. А тим часом випускник
університету виходить на ринок праці з певними амбіціями
щодо свого подальшого кар’єрного зростання. Хоча є і така
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тенденція — особистісні амбіції нинішніх випускників часто-густо не забезпечені належними професійними якостями, а їхні ціннісні орієнтації через низький рівень викладання гуманітарних дисциплін виявляються достатньо
розмитими. Ось усі ці фактори й підштовхують молодь (хоч
і з різних причин) в групу нестабільного прекаріату — соціальне середовище радикальних рухів [74].
Драматизм ситуації, вважає Г. Стендінг, полягає в тому,
що за умов очевидної радикалізації протестного руху в світі, можливо, вперше в новітній історії часів індустріального
і постіндустріального виробництва «більшість лівих не має
жодного адекватного моменту порядку денного. Відбувається це тому, що був забутий один із базових принципів.
У основі всіх прогресивних політичних рухів завжди лежали гнів, злидні й сподівання великих класів, що набирають
розвитку. Сьогодні таким класом є прекаріат» [199].
Прекаріат перебуває у фазі свого становлення. Донедавна представників прекаріату можна було зустріти хіба
що на першотравневих демонстраціях або ж часто-густо
на невміло організованих акціях протесту, що закінчувалися вуличними погромами. А втім, ситуація змінюється
на очах — взяти хоча б недавні події в Іспанії чи Греції або
повстання вибитого з усталених норм життя прекаріату на
Близькому Сході. Хоч би хто і що казав, але без активних
дій ніяких суспільних змін не буває. Досить згадати, що
«держави загального добробуту» теж з’явилися не самі собою, а лише після того, коли мобілізований шляхом колективних дій робітничий клас висунув вимоги щодо створення відповідного порядку денного й належних суспільних
інститутів. Біда лише в тому, що нинішній прекаріат ще
тільки намагається визначитися, у чому, власне, полягають
його вимоги. «Прекаріат розвинувся за умов лібералізації
суспільного життя, що лежить в основі процесу глобалізації. Політикам уже варто остерігатися. Це новий небезпечний клас, хоча він ще не являє собою того, що Карл Маркс
назвав класом «для себе»; прекаріат — поки що — клас «у
собі», який роздирає запекла внутрішня боротьба», — зазначає Г. Стендінг [199].
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Цей клас складається із безлічі незабезпечених людей,
які живуть нужденним і невпорядкованим життям, працюють на випадкових і часто змінюваних місцях без будь-якої
перспективи професіонального зростання. Прекаріат — це
й мільйони розчарованих молодих людей з освітою, яким
зовсім не до душі те, що їх чекає попереду. Це й мільйон жінок, які потерпають від жорстокого поводження в депресивних районах проживання на такій же депресивній роботі.
Прекаріат — це ще й постійно зростаюча армія «непрацездатних» мігрантів в усьому світі, на яких часто накладено
тавро «злочинців» і «насильників». А загалом усі вони, на
відміну від повноцінних громадян, є просто «жителі», чиє
коло соціальних, культурних, політичних і економічних
прав значною мірою обмежене.
Такі різкі оцінки Г. Стендінга не завжди й не всіма
сприймаються як адекватні викликам часу. У лівому таборі європейських політичних сил відбувається полеміка
щодо того, чи є прекаріат насправді класом у його марксистському розумінні, і чи є він справді таким небезпечним, як
його зображає Г. Стендінг. Так, марксистський публіцист
Річард Сеймур ставить під сумнів наукову цінність самого
терміна «прекаріат» та ефективність його застосування для
пояснення особливостей сучасного неоліберального капіталізму. Він не поділяє характеристики цього феномена як
«небезпечного класу», який потребує належної оцінки і дій
«до того, як цей монстр оживе». Застережливо ставиться
Р. Сеймур і до попередження Г. Стендінга: якщо прекаріат
не зрозуміє сам себе, якщо не стане «класом для себе», то
він рано чи пізно доведе до «пекельної політики», ставши
новим різновидом фашизму, як це відбулося свого часу
з люмпен-пролетаріатом Німеччини. Отже, питанням
до розгляду стає здатність політичних сил забезпечити
прекаріат власним інструментом «свого голосу», аби
артикулювати цим голосом специфічну «ситуацію незахищеності», допоки його не завели в оману крайні праві.
Думаємо, що нині для нас в Україні не особливо актуальні деталі дискусій лівих сил в Європі на предмет того,
чи нагадують ці виклади більше програму «Великого
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суспільства» (Big Society) Девіда Кемерона, а чи «Критику
Готської програми» Карла Маркса. Можливо, настане час
і для цього, бо сьогодні жодна політична партія в Україні
(хіба що крім «Свободи») не може претендувати на наявність якоїсь більш-менш артикульованої ідеологічної доктрини. А от англійці дискутують між собою щодо того: чи
краще було б звернути увагу лівоцентристської коаліції,
яку б очолювала Лейбористська партія на проблему «вразливих», а чи активізувати діяльність «синіх лейбористів»,
які традиційно апелюють до робітників фізичної праці. То
нехай собі англійці долають ці проблеми відповідно до тієї
політичної системи, яка склалася в їхній країні.
А нас більшою мірою мало б цікавити те, що в аналізі
суспільних процесів обидва — і Гай Стендінг, і Річард Сеймур — не настільки вже й розходяться. Найголовнішим
у їхньому аналізі є те, що «прекарність підіймається вгору
класовими східцями, зачіпаючи всі сходинки від робітничого класу до частини середнього класу, особливо, дрібну буржуазію. Прекаріат, таким чином, працює як популістський
соціальний запит на відповідну ідеологію. Цей запит спирається на реальний антагонізм — те протиріччя, яке виникає
між «владним блоком» надбагатіїв та рештою суспільства,
особливо під час бюджетних скорочень і заходів жорсткої
економії. «Ситуацію прекарності, що природно супроводжує фінансове накопичення, завжди прагнули обмежити
лише найнижчими класами, наскільки це можливо. Проте
зараз вона охоплює дедалі ширші прошарки суспільства,
так що тільки капіталістичний клас та кілька секцій середнього класу видаються захищеними від неї. Їхня безпека
оплачена нашою вразливістю. Ми маємо перевизначити поняття «прекаріату» в цьому сенсі та скористатися ним, аби
сформулювати нову радикальну політику в інтересах більшості з виразно антикапіталістичним ядром» [198].
Отже, як бачимо, різниця між Г. Стендінгом і Р. Сеймуром полягає в тому, що перший, хоч і співчуває нещастям прекаріату, але пропонує утихомирити його,
доки той не перетворився на «фашистського монстра».
Р. Сеймур, навпаки, звертається до народно-демокра234
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тичної ідеології, що суб’єктивує людину як члена «народу» в опозиції до владного блоку. Р. Сеймур пояснює і першопричини того становища, в якому опинився «народ»,
коли правлячий клас перейнявся забезпечувати інтереси
«еліти».
Тож, у нинішній формі прекаризованість постає як наслідок неоліберальної фази капіталістичного розвитку.
У цій фазі саме ризик є джерелом прибутку: що вищий ризик, то вищі дивіденди. Нині дедалі більше нефінансових
компаній залежать від таких високоризикових інвестицій. Проте це робить систему вкрай нестабільною, вона
«для підстраховування» постійно потребує втручання
уряду. І той робить свою справу: тоді як інвестиційні
прибутки приватизуються «елітою», витрати невдалих інвестицій соціалізуються за рахунок «народу».
Тобто витрати від нестабільності та прекарності
спускаються вниз суспільною драбиною, і найбільшу ціну
платять ті, хто має найменше можливостей захистити свої права.
Отже, в Україні відбувається той самий процес, але, порівнюючи з цивілізованою Європою, він здійснюється свавільно і брутально. У них крадуть, та знають міру, у нас —
крадуть без міри. Наприклад, коли треба забезпечити
надприбуток олігархів, що донині без міри спалюють газ,
використовуючи старі енергоємні технології, то витрати за
газ перерозподіляються на все населення України шляхом
підвищення цін на використання газу у побутових умовах.
Але й у Європі, зазначає Р. Сеймур, кількість тих, хто
страждає від прекарності, драматично зростає: «У європейських країнах, що перебувають у режимі довгострокової
структурної перебудови, прекарність стає долею не тільки
мігрантів і найбідніших, не тільки вагітних робітниць, не
тільки молоді й студентів, не тільки робітників фізичної
праці, а й працівників бюджетної сфери, від двірників до
державних службовців та лікарів. Цей наступ правлячого
класу б’є по найорганізованіших центрах робітничого спротиву, яких Стендінг називає «бастіонами лейборизму», і це
впливає на ринок праці в цілому. Прекарність по-різному
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переживається згаданими представниками різних професій. Проте реструктуризація економіки та довготермінове
поповнення «резервної армії праці», що її супроводжує,
дасть зворотний ефект нагору класової драбини, і тільки
незначна меншість — частина середнього класу, правлячий
клас — залишаться у відносній безпеці» [198].
Отже, питання полягає власне в тім, що розуміти під
«відносною безпекою»? Терміном «інтерпеляція» Р. Сеймур позначає спосіб, у який ідеологія конструює суб’єкт.
Вибір ідеології похідний від того, з чим людина пов’язує
своє подальше життя. Кажучи словами В. Шекспіра, багато залежить від того, що нам віщує доля: «І що приснитись
може нам в смертельнім сні, коли вантаж земної суєти ми
скинем?». Прогнози Р. Сеймура навряд чи вселяють оптимізм правлячому класу: «Робітничий клас як клас, що найбільше потерпає від прекарності, і насамперед як клас, що
наділений стратегічною підривною здатністю (через свою
участь у відтворенні системи), має взяти на себе провідну
роль у будь-якій боротьбі такого роду. Проте ми маємо допускати, що й інші прошарки — частина дрібної буржуазії
і професіоналів середнього класу — захочуть залучитися до
боротьби. Прекаріат — це інтерпеляція [соціальний запит],
що може допомогти створити нову, радикальну, антикапіталістичну за суттю політику в інтересах більшості. Прекаріат
не є чимось небезпечним, екзотичним і чужорідним, це не
новонароджений клас, який треба пестувати. Прекаріат —
це всі ми… І якщо ми небезпечні, то це тому, що ми незабаром похитнемо ілюзорну безпеку наших правителів» [198].
Судячи з усього, виклик часу існуючій суспільно-політичній системі кинуто. Але проблема полягає в тому, чи
знайдуться у світі ті соціальні носії, здатні на адекватну відповідь, що консолідувала б суспільство та знизила ступінь
антагонізму між працею і капіталом. Якщо це не зроблять
центристські сили, то ситуацією скористаються радикали — і ліві, і праві.
Матеріали Давосу 2016 р. свідчать про те, що світ сьогодні зіштовхнувся із проблемою «зайвих людей», в тому числі й у формі прекаріату. Щоправда, в розвинутих країнах
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світу з цією проблемою поки що допомагають справлятися
потужні державні соціальні програми. А що ж робити світовій периферії, зокрема країнам пострадянського простору?
Однак і Заходу в подальшому цієї проблеми не уникнути,
оскільки ситуація буде лише загострюватися із майже повною заміною людини машинами. Й не лише на індустріальних конвеєрах, а й в офісному світі. А це підважить основи
нинішньої світ-системи капіталізму, бо більшість людей
у світі втратять достатній рівень засобів для споживання
в нинішніх обсягах. Тоді постане проблема або ж виникнення нової суспільно-економічної формації, або ж скочування
до нового середньовіччя, або ж до соціалізму з велетенською
часткою зрівнялівки.
І тут у путінізму може з’явитися шанс «другого дихання».

5.8. «Веймарська» Росія — альтернативна Європа?
Легендарний мислитель Аристотель, узагальнюючи
досвід зміни епох, застерігав: «Хто просувається в науках
і відстає в моральності, той іде не вперед, а назад». І додавав: «Немає нічого гіршого, як озброєна несправедливість».
Подібні судження висловлювалися й рядом інших мислителів. Однак владу в свої руки брали політики і спрямовували
суспільне життя на задоволення власних інтересів за допомогою сили: стріли й катапульти змінювалися рушницями
й гарматами. А повивальною бабкою історії залишалося те
саме насилля. Більше того — зваба насилля ставала ненаситною.
Характеризуючи особливості російської історії, ліберальний російський діяч наших днів Лев Шлосберг зазначає:
«В російській історії існує магія цифр, що повторюються.
Сто років по тому після 1917-го наближення 2017-го на фоні
економічної та соціальної кризи породжує нові зваби. Головна із них — вирішити питання влади через насильство. 1917
рік із цього погляду виявився дуже результативним: насилля принесло успіх. Смак успіху змішався із запахом насилля і став запахом нової влади. Більш ніж на 70 років. Ціною
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успіхів стали десятки мільйонів життів, у тому числі тих,
хто вітав цей успіх: громадянська війна, колективізація, репресії. Ефект успішного насилля більшовиків над країною,
що виник в 1917-му, видихнувся, однак, в 1991-му. Заснована на ньому влада пішла. Але зваба успішного насилля зосталася» [245].
Як пояснити цей феномен? Адже після Першої світової
війни держава лежала в руїнах і потребувала оновлення.
Найгострішою потребою було знищення загальної соціальної несправедливості. Так сталося, що саме жага справедливості й озлоблення проти несправедливості виявилися
головною рушійною силою російської революції 1917 р.
Цього можна було досягти на шляхах утвердження конституційних прав і свобод. Але восторжествувала інша воля:
виправлення несправедливості через утвердження іншої
несправедливості шляхом помсти й насилля. Більшовики вирішили осідлати народну ненависть і побудувати на
ній державну владу. Їм це вдалося. Запанувала логіка знищення будь-якого суспільного інакомислення, будь-якого
спротиву державному диктату. Так минуло 70 років, доки
«скріпи» політичного насилля заіржавіли й розсипалися,
а СРСР, програвши світову конкуренцію, розпався.
Однак далася взнаки «іронія історії». Попри демократичну фразеологію, владу в Росії після 1991 р. захопили нові
більшовики. У повсякденній практиці вони знову вдалися
до державного насилля як способу розв’язання суспільних
проблем. Їхні подальші кроки — шлях насилля й крові:
розстріл парламенту (1993); початок першої війни у Чечні (1994); початок другої війни у Чечні (1999); війна проти
Грузії (2008); початок війни проти України (2014). Ці кроки
дали конкретний результат: зваба насильства охопила російське суспільство — і державний апарат, і народ. Більше
того: для пригнічення власного народу державний апарат
дав росіянам індульгенцію на пригнічення інших народів.
Залишалося цей курс узагальнити й освятити в якійсь подобі ідеологічної доктрини. Тривалий час кремлівський режим не справлявся із цим завданням. Існувало переконання, що цей режим не зможе бути тривалим у часі,
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оскільки, на відміну від комуністичного, не спирається на
ідеологію — своєрідний соціальний клей. Певний час так
і було. Навіть ідеологічний супровід війни, розв’язаної Росією проти України, не міг претендувати на якусь імперську
метаідеологію, оскільки спирався на примітивний трайбалістський шовінізм «русского мира». Зрозуміло, що така
ідеологія не може забезпечити стійкість влади на тривалий
термін, навіть якщо вона має підтримку такої потужної інституції, як російська православна церква.
Чеський аналітик Вінценц Йємелка, зокрема, зазначає:
«Показово, з якою любов’ю це слово «ІМПЕРІЯ» вимовляють «нові росіяни» — слово, яке ще недавно відносили
скоріше до лайливих. У Москві навіть проводяться публічні дебати на тему путінської «божої природи» й історичної
ролі Росії, яка перемогла Третій Рейх, щоб стати «Третім
Римом» на противагу прогнилому й зіпсованому Заходу…
Звичайно, у всьому цьому нинішній президент знаходить
підтримку у Патріарха Московського Кирила, який описав
путінську еру як «Боже диво»… Кирило не заперечував би,
якби на своїй посаді він перетворився на главу світової Православної церкви» [98].
Донедавна хронічні спроби кремлівського режиму написати державницьку ідеологію десь у «Барвисі» чи у «Соснах» завершувалися провалом. Однак останнім часом ситуація кардинально змінилася: помилялися ті, котрі думали,
що Росія відвернулася від Європи й подалася до Китаю.
Навпаки, Росія декларує свою культурну належність до
Європи і взялася до звичного діла — запозичення європейських ідей. Лише раніше були в моді ліберальні ідеї, а нині
ідеї реакційні. Володимир Пастухов описує цю трансформацію таким чином: «Європа розкололася через питання
щодо ставлення до глобалізації, яку ж сама і леліяла. Коли
«глобалізація» продемонструвала, що, окрім солодких
«вершків», у неї є ще й гіркі «корінці» (біженці, локальні
війни, перманентна економічна нестабільність тощо), європейці поділилися на тих, хто вирішив сильніше натиснути на «газ», і тих, хто воліє різко вдарити по «гальмах».
«Човен кохання» європейського лібералізму розбився об
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іммігрантський побут. Наслідком розколу європейських лібералів стало утворення двох політичних полюсів у Європі:
лівих «єврооптимістів» з їхньою догматичною політкоректністю і ханжеським мультикультуралізмом та правих «євроскептиків» з їхнім архівним націоналізмом і цинічним
прагматизмом. В тяжку для Кремля хвилину «євроскептики» простягнули йому руку допомоги й стали новими духовними друзями Росії» [159].
Поворотним моментом нової індоктринації був Сочинський форум Валдайського клубу 2015 р. На ньому, на здивування багатьох, матрицею «кримських часів» виявилося не кондове євразійство Олександра Дугіна, а урочисте
підняття прапора «європейської реакції». Щоправда, з євразійським присмаком: переплавлення в тиглі путінізму
«євразійства» з «європейством» може дати новий феномен
гримучої суміші, подібної до «російського комунізму».
А нині, коли В. Путін активно створює свій «антиглобалістський інтернаціонал», Росія зримо стає світовим лідером, що поборює демократичні цінності. Відверто пише про
це голова редакційної ради журналу «Россия в глобальной
политике» Сергій Караганов: «В новому, надто суворішому
й непередбачуваному світі виявляється неадекватною ще
одна найважливіша цінність Західної Європи — ставка на
ненасилля й пацифізм. Цю цінність європейці, що надірвалися на двох жахливих світових війнах, не лише посилено виховували в собі, а й намагалися запропонувати світу.
А він передбачувано пішов іншим шляхом. І що найгірше — почав вторгатися всередину європейського світу через
масовий в’їзд представників інших культур, що не сьогодні
розпочався. Європі доведеться пристосовуватися й перебудовуватися у бік більш жорсткої і більш правої політики,
часткової відмови від демократичних свобод на користь порядку й безпеки. Крайня хворобливість цього процесу майже неминуче підштовхує захисну ідеологічну реакцію. На
цьому західному фоні стала особливо яскравою й задирливою російська альтернатива» [105].
Що й казати, під прапором антиглобалізму збирається
доволі пістрявий натовп соціальних суб’єктів, які не бачать
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свого місця в майбутньому, а тому хочуть, щоб це невідоме
майбутнє не настало. У Кремля є своя «п’ята колона» на Заході. Її чисельність постійно зростає. Складається враження, що В. Путін натрапив на «золоту жилу», із якої можна черпати практичні дивіденди ще не одне десятиліття.
А тому «російська зовнішня політика, схоже на те, кроїться
сьогодні за лекалами не так ХХ, як XIX ст. Росія активно
готує до виходу у світ друге видання Священного союзу…
В цьому новому «ходінні в Європу» Кремль може, безумовно, й надломитися. Але до цього Росія наллє в реакційні
європейські міхи свіжого скіфського вина, і немає ніяких
гарантій того, що у Старого Світу не помутніє на певний час
глузд» [159]. Тобто сьогодні Росія знову активно втручається в європейські справи, намагаючись грати на боці однієї
з європейських партій проти інших, розпорошуючи в цій
боротьбі такі важливі для себе ресурси.
Україну бентежить ситуація, коли внутрішній розкол
європейського співтовариства підриває дух єдиного фронту
проти російського експансіонізму. Схоже на те, що Італія,
Угорщина, Австрія й Іспанія та й інші країни вичікують моменту, коли хтось із країн-донорів жорсткого курсу (США,
Великобританія, Німеччина і — частково — Франція) похитнуться у своїй політиці санкцій, щоб розпочати саботаж
«жорсткого курсу» щодо Росії. А Росія — в дусі веймарського синдрому — виступає поки що у ролі ображеної Заходом
держави, що вимагає належної компенсації. Під компенсацією слід розуміти перехід до «мюнхенської політики» умиротворення Росії на шкоду інтересам України.
Однак навіть у цій ситуації було б неприпустимим спрощенням вважати, що ідеологія, політика і практика путінізму в сфері міжнародних відносин розрахована суто на
політичну еліту та дипломатичний корпус сучасного світу.
Як нам видається, в експертному середовищі, сформованому навколо В. Путіна, є немало аналітиків, які враховують
фундаментальні соціальні зрушення, що відбуваються у сучасному світі. Зокрема враховують і той факт, що героєм нашого часу часто-густо стає той самий прекаризований громадянин, який перестає розуміти, що відбувається у світі
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і в його країні, а тому проймається зростаючим роздратуванням. Пересічному обивателю вже обридли одні й ті самі
балачки, які супроводжують реальний процес «схуднення»
його гаманця, а тому його душа дедалі більше стає відкритою до відверто радикальних гасел, що пропонують прості й
зрозумілі рішення.
Головний редактор журналу «Росія в глобальній політиці» Федір Лук’янов оцінює аудиторію сучасного Заходу
так: «Ситуація у провідних країнах нагадує ту, що склалася
в посткомуністичному світі на початку 1990-х. Зламом життєвого устрою й розгубленістю користувалися майстри епатажу. Сьогодні щось подібне відбувається на світовому рівні. Масштаб економічних, соціальних, політичних зрушень
не дає змоги розраховувати на те, що колишній життєвий
уклад вціліє, але суспільства поки що це скоріше відчувають, аніж розуміють. Ідеальний ґрунт для утішливого популізму, котрий не пропонує рецептів, а обнародує страхи
і невпевненість значної частини громадян. У тому числі й
середнього класу — здавалося б, гаранта стабільності й поміркованості» [130].
Йдеться не лише про феномен Дональда Трампа, який
виграв президентські вибори, ілюструючи тим самим дух
часу. Те саме відбувається в Німеччині — чи не найбільш
стійкій країні Євросоюзу, де часто згадують про «втрачений
соціальний прошарок», що стає дедалі масовішим. Мається
на увазі насамперед нижній сегмент середнього класу, який
активно скочується донизу і вже нездатний утримувати свої
позиції. Прошарок стає небезпечним, він сягнув 15% і становить ядро групи підтримки протестних рухів, проте з ним
не працює серйозно жодна партія. Це загрожує погромами,
бо з напливом мігрантів об’єкт протестного руху набув зримого образу.
Не кращі справи і в країнах «другого ешелону» Євросоюзу. Там ще не сформувалася звичка до високого рівня
добробуту, рівень соціального розшарування залишається
значним. Але й тут торжествує популізм, щоправда, лівого штибу в дусі покійного Уго Чавеса — радикальні гасла
та дефіцит конкретних програм. У Китаї спад виробництва
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компенсується зовнішньополітичною експансією в Південно-Китайському морі та керованим націоналізмом. На пострадянському просторі (Україна, Молдова, Грузія) ведуться пошуки своїх шляхів до євроінтеграції.
Тим часом в ситуації, що склалася у світі, Росія намагається вести свою гру. Як пише Ф. Лук’янов: «В Росії вичерпання моделі розвитку, що виявилося у 2011–2012 рр.,
було задушено українською кризою. Суспільна мобілізація
навколо протистояння кинутим викликам каналізує сумніви у патріотичне піднесення. При цьому суть процесів схожа
саме із західним світом — кінець суспільства споживання,
скорочення середнього класу і відсутність зрозумілих схем
розвитку, окрім поточного виживання економіки».
То чим же забезпечується консолідація російського суспільства? Той же Ф. Лук’янов уповає на феномен путінізму: «Від сплеску незадоволення утримує тип правління —
харизма лідера, заснована на сприйнятті його як «одного
з нас», людини із зрозумілими для маси інстинктами. В цьому, до речі, й секрет популярності російського президента
у світі — імідж надійного і зрозумілого мужика, який реагує як нормальна людина. Те, що викликає відверте неприйняття у інтелектуалів та мейнстримних політиків, є
виграшем у очах обивателя» [130].
Чи є це гарантією від суспільного збурення? Ф. Лук’янов вважає, що на певний час це спрацює, хоча й несе в собі
ризики — зв’язує президенту РФ руки, адже йому доведеться врешті-решт піти на «непопулярні» кроки. А це вже
йде в розріз із віртуальним образом В. Путіна як «свого
хлопця» й «народного дбайливця» та підважує саму основу сприйняття цього образу обивателем. Так що погоня за
радикалізованою публікою неминуче буде затягувати, бо ж
цю публіку слід очолювати й тримати в узді. Таким чином,
коло замикається, радикалізм загрожує поглинути все суспільство.
Нарешті постає головне запитання — чи здатен В. Путін
вже сьогодні запропонувати ідеологію, свою систему світобачення, яка б повела за собою радикалізовану масу? Американський професор Брайан Д. Тейлор ставить питання руба:
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чи є Володимир Путін прагматиком, чи ідеологом? У найбільш загальному вигляді відповідь його така: «Путін мало
схожий на засновника «ізму», і багато експертів схильні були
описувати його як прагматика. Однак останнім часом, а надто після закручування гайок у внутрішній політиці, починаючи з 2012 р., анексії Криму і війни в Україні, що настала за
тим, про Путіна говорять, що він ідеологізувався» [206].
Про те, що «путінізм» як один із феноменів ідеології
справді існує, керівник Левада-Центру Лев Гудков писав ще
десять років тому, тож це не новина. Момент інновації в тому,
що цю думку поступово сприйняли і на Заході. Визнається,
що на цілісну ідеологічну програму «путінізм» не тягне, але
може йтися про своєрідний «код Путіна». Це не лише набір
тих чи інших ідей, а й сплетення в цю канву різноманітних
звичок, емоцій і цінностей лідера країни. Так, Б. Тейлор
пише: «Це не код Путіна, це код путінізму. Це означає, що
описувані переконання, емоції і звички поділяються значною мірою іншими членами команди Путіна. Хоча він очевидно є найбільш важливою персоною в системі і головним
із тих, хто приймає рішення, він оточив себе людьми із схожим життєвим досвідом і переконаннями. Крім того, потребувався певний час для формування коду і його виявів; він
чітко виявив себе після Беслана у вересні 2004 р. і Помаранчевої революції в Україні в грудні 2004-го. Не зважаючи на
нібито сплячий режим за часів медведєвського міжцарів’я,
код Путіна повернувся у всій повноті із поверненням Путіна
на президентський пост у 2012 році» [206].
Головні ідеї, що сповідуються оточенням В. Путіна, — це
державництво, антизахідництво й антиамериканізм, антилібералізм. Та навряд чи підлеглі люди здійснюють свої вчинки, керуючись ідеями. Мотивація з їхнього боку випливає
радше із традиційної поведінки, зумовленої закоріненими
звичками. Служба в КДБ привчила людей до бажання взяти
всі суспільні процеси під контроль, бо «безпорядок» у розумінні чекіста це — відсутність контролю. Інша характерна
риса — особиста відданість, яка була визначальною для соціального коду оточення В. Путіна в його дитинстві — «відданість пацанам». Ще одна риса коду «Путіна» — гіпермаску244
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лінність — демонстрація свого мистецтва в дзюдо, рибалка,
верхова їзда з оголеним торсом, укол снодійного тигриці.
І це не просто викрутаси, а, згідно із спостереженнями російських журналістів, реалізація «дитячих мрій» В. Путіна.
Для цього він часто вживає кримінальний жаргон («мочить
в сортире», «перетопчутся», «устанут пыль глотать», «от
мертвого осла уши»). Або ще, щоб підкреслити свою жорсткість: «Кто нас обидит, тот трех дней не проживет».
Крім того, для оточення Путіна характерні відчуття вразливості й страху. Для ілюстрації Б. Тейлор наводить слова
колишнього кремлівського інсайдера Гліба Павловського.
Він стверджує, що В. Путін не вірить у мирну форму переходу влади в країні: «Путин всегда говорил: мы знаем себя,
мы еще не достигли этой стадии, мы знаем, как только мы
отойдем в сторону, вы уничтожите нас. Он сказал это прямо:
вы поставите нас к стенке и расстреляете». Ось саме в цьому
й виявляє себе психологія «осадженої фортеці» [206]. І ще
одна характерна оцінка Гліба Павловського, висловлена
ним на «Эхо Москвы»: «У нас же теперь, собственно говоря, нет государства, а есть разные интерпретаторы божьей
воли». Отже, бюрократична сваволя піднесена в ранг божественного провидіння. Чим не ідеологія?
Однак на сьогодні, на думку Б. Тейлора, «путінізм» як
ідеологію можна передати словами «і так, і ні»: «Його політика й рішення диктуються комбінацією обставин, раціональності, ідей, звичок і емоцій. У нього є менталітет й певні цілі, а не детальний план дій… Зводити мотиви В. Путіна
і його правлячої команди тільки до одного — раціональності
чи ідеології — з начить дуже спрощувати проблему».
Психологія «осадженої фортеці» знайшла своє завершення в сумі зовнішньополітичних настанов: В. Путін
постійно наголошує на необхідності об’єднатися перед загрозою зовнішнього ворога та ворогів внутрішніх заради
блага країни. Будь-який революційний рух він трактує не
як стихійне внутрішнє збурення, а як події кимось інспіровані, найчастіше ззовні, насамперед із Сполучених Штатів.
Й ідеологічно закомплексований прекаріат Росії сприймає
цей код путінізму як програму до дії. Як це могло статися?
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Нині важко знайти місце під сонцем простим росіянам,
що скотилися економічно до рівня прекаріату, а в площині
ментальній — до нинішньої російської «вати». Про неї так
образно пише російська журналістка Марина Шаповалова: «Мова про вату. Котру в РФ довели до стану плісняви».
«Вата» не є суто російським явищем. На думку журналістки, «вата» є скрізь. Трапляються «ватні» італійці й «ватні» французи, тупуватий «межиумочний» стан котрих підриває саму віру у розумні перспективи людства. На думку
журналістки, «вата» — це звичайні люди, недалекі обивателі, «серединка». Вони не роблять доленосних відкриттів,
але за нормальних умов є корисними членами суспільства.
У них можуть народитися талановиті, зовсім «не ватні»
діти, а добре організоване суспільство допоможе цим дітям
розвинутися. Звідки в М. Шаповалової такі дані — важко
сказати, але вона стверджує, що «вати» за будь-якої популяції має бути не більше 50%. А стан її культури залежить
від домінуючих у суспільстві цінностей — «вата» їх завжди
беззаперечно приймає і поділяє. Тим часом виникає проблема: «Особливість нинішньої російської «вати» в тому, що,
по-перше, її більше ніж половина населення. А, по-друге,
цінності, які їй нав’язані інформаційним пресингом останніх років, становить небезпеку для всього людства» [241].
Можна поділяти чи не поділяти ці спостереження М. Шаповалової, але навряд чи можна заперечувати, що вибитий
із звичного ритму життя обиватель, якого звели до рівня
прекаріату, завжди шукатиме собі вождя, який запропонує
прості методи вирішення складних завдань. Годі й сумніватися в тому, що російська маса обивателів знайшла собі
такого вождя в особі В. Путіна. А з огляду на те що Росія —
ядерна держава, цей суспільний тренд несе небезпеку не регіонального, а планетарного рівня.
Свого часу честь російського народу врятував Олександр
Герцен, апелюючи до його сумління з-за кордону своїм «Колоколом». В наші дні окремі наукові і громадські діячі й
у самій Росії намагаються пливти «проти течії» й робити
щоденну, але надзвичайно важливу роботу — шукати адекватну відповідь на виклик часу. Так, російський історик
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і дисидент Олександр Скобов не приховує свого передчуття
біди, що загрожує суспільству. На його думку, «за 15 років
правління Путіна в Росії став близьким до завершення процес фашизації суспільства й держави. Так, ця фашизація
не доходить до класичних форм, у яких вона здійснювалася
в 20 столітті режимами Муссоліні й Гітлера. Вона порівняно
з ними більш імітаційна» [182].
Але слід мати на увазі, що фашизація в Росії здійснюється переважно згори. Злякавшись сплеску масових протестних виступів, Кремль зробив ставку на створення мобілізаційного режиму, вибудовуючи владну вертикаль малими
кроками. Було опрацьовано систему маніпулювання згори
за допомогою певної кількості «конкретних пацанів». Саме
вони покликані зачистити політичний простір, перетворити політичні партії на муляжі та вибудувати в підсумку, систему всезагальної президентської вертикалі. І це спрацьовує — у широких мас населення сформовано світобачення:
фашисти — це ті, хто проти Путіна, а ті, хто за Путіна — це
не фашисти. Президент РФ відповідно і воздає: для своїх —
все, для інших — закони про надзвичайні заходи в Росії.
Пропутінський контингент населення став тією заскорузлою першоосновою фашизму, ідеологія якого мало чим
відрізняється від світогляду «совка». Власне сам путінізм є
ідеологічно органічним продовженням «совка», лише підправлений економічним лібералізмом та політично оформлений під демократію. Одним словом, на базі живильного
середовища прекаріату Росія цілеспрямовано виростила
черговий гібридний продукт: «гібридного профашистського
неосовка».
В такий спосіб веймарський синдром, врешті-решт, набуває логічного завершення — процес фашизації суспільства триває.
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Розділ VI.
УКРАЇНА І ФАШИЗАЦІЯ РОСІЇ:
ПО ТОЙ БІК ТОЛЕРАНТНОСТІ
«Не бійтеся ворогів — в
 они можуть лише вбити;
не бійтеся друзів — в
 они можуть лише зрадити;
бійтеся людей байдужих — с аме з їхньої мовчазної
згоди відбуваються найжахливіші злочини на світі».
Юліус Фучик

Коли якась фраза приписується В. Черчиллю, то це значить лише одне — вона того варта! Це як своєрідний знак
якості. Взяти хоча б таку політичну тезу найвищого, на наш
погляд, ґатунку: «Фашисти майбутнього будуть називати
себе антифашистами». Можливо, що В. Черчилль цього й
не говорив. Можна навіть погодитися, що такої довершеності ця фраза набула лише в результаті тривалої трансформації вислову губернатора Луїзіани 1930-х років Хью Лонга.
А звучала вона тоді так: «Коли фашизм прийде в Америку, це
станеться в ім’я / під виглядом / під іменем антифашизму».
Але не будемо цим особливо перейматися: від того думка, що майбутні фашисти мімікруватимуть під антифашистів — не втрачає своєї актуальності. З початком агресії Росії проти України звинувачення українців у фашизмі
стало провідною темою російської пропаганди. Нинішній
російський політичний дискурс навіть переживає своєрідну моду на слово «фашизм» і похідні від нього. Мастита
професура в контексті «фашизму» академічно («без гніву
й упереджень»!) обговорює глобальні проблеми. Знавіснілі
політичні коментатори не вгавають згадувати «фашизм»
у різноманітних ток-шоу про Україну. Російського обивателя ряджені «антифашисти» з георгіївськими стрічками
зомбують своїми закликами «На Берлін!». Для бритоголо248
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вих націоналістичних ультраправих — це ще один привід
компенсувати комплекс неповноцінності істеричними вигуками: «Первый тост — за Холокост» або ж написом на модному білому автомобілі «Куплю кожу Обамы. Дорого». Саме
під останнім гаслом «Единая Россия» у Воркуті влаштувала автопробіг. Згодом ініціативу підхопили «единороссы»
і члени партії «Патриоты России» в Сиктивкарі (Республіка
Комі), мотивуючи свої дії тим, що нібито «економіка Росії
розірвана Америкою на шматки» [77].

6.1. Про імператив толерантності
Тверезомислячих російських людей від таких дій кидає
у холодний піт. Не можна не погодитися зі словами російського поета і громадського діяча, патріота і націоналіста
(це не оцінка, а констатація політичної платформи) Олексія
Широпаєва: «Отношения России с Украиной уже никогда не
будут прежними. Украина никогда не забудет эту подлую,
ползучую, террористическую войну, не забудет Крым, не забудет гнойное российское телевидение. Россия великолепно
подтвердила ВСЕ, что о ней писали сторонники украинской
самостийности. Украина потеряна для России как империи
навсегда. Отныне между Россией и Украиной лежит дымящаяся кровь. Эта кровь пролита по вине Москвы. На этой
крови в России уже воспитывают детей. Сейчас одно из двух:
или Путин своей необъявленной, дьявольски коварной войной измотает, разрушит Украину и в итоге ворвется в Киев,
или эта война выкует украинскую политическую нацию, абсолютно невосприимчивую к московской имперской псевдоисторической демагогии — и это станет крахом концепции
Российской империи. Война с Украиной представляет собой
не столько прямое продолжение распада СССР, сколько апофеоз агонии имперской России вообще, агонии затянувшейся (начиная с 1917 года) на целое столетие» [244].
Сьогодні наслідки агресії Росії проти України важко
собі навіть уявити. В усякому разі вже доводиться жити
в умовах такого собі глобального «гібридного миру», яким
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просякнуте суспільно-політичне життя. Хіба що насилля
теж мімікрує і виступає у гібридній формі під личиною ненасилля, або ж активної миротворчості.
А й справді: Росія у «Мінському процесі» чомусь фігурує як невоююча сторона, тобто не як агресор щодо України.
Більше того — у своїй зовнішній політиці Росія виступає
у тозі миротворця під гаслами боротьби проти тероризму
і фашизму! А тим часом життя неспростовно доводить: агресивна Росія дедалі більшою мірою стає на шлях фашизації,
що створює величезні ризики як для України, так і для Європи й усього світу. І не бачити цього вже неможливо.
Цей новітній гібридний феномен не з’явився раптом
і нізвідки. Про його появу застерігала ще 1995 р. Ірина Хакамада у передмові до вже згадуваної нами книги О. Янова
«Після Єльцина». Тоді І. Хакамада наголошувала на тому,
що «загроза фашистського переродження, яку не можна
скидати з рахунку, виникає зовсім не тому, що російський
націонал-екстремізм могутній і непереможний: не так уже
й багато насправді людей, що свідомо і послідовно сповідують цю віру. Але погоду в суспільстві нині роблять зовсім
не ті, хто переконано й активно за щось виступає — хоч за
реформи, хоч за їх припинення. Погоду роблять ті, хто самоусунувся» [251].
Трагедією Росії стало те, що самоусунулися не якісь там
«темні маси». Навпаки, зазначала І. Хакамада, до позиції
неучасті схилилися і «найбільш освічені, професіонально
просунуті, молоді». А ті сили Росії, які називали себе демократичними, над проблемою самоорганізації громадянського суспільства практично не працювали. От тоді «совок» із
його житейським принципом «Не висовуватися!» восторжествував.
Що показово: груди гібридного «неосовка» нині прикрашає георгіївська стрічка, що стала символом анексії Криму
й окупації частини Донбасу. А ширше — символом фашизації, адже георгіївський мундир отамана П. Краснова під
час фашистської окупації України теж прикрашали георгіївські стрічки. До слова — жоден солдат Червоної Армії під
час війни не отримав будь-якої нагороди під назвою «георгі250
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ївська», а лише ті козаки, котрі служили «Великій Німеччині».
І, попри все, генералу П. Краснову в 2006 р. було поставлено пам’ятник на батьківщині — у станиці Єланській Шолоховського району Ростовської області. Як то кажуть, ряд
жені гібриди вшановують своїх героїв — ніхто не забутий.
Чи ж маємо ставитися до цього толерантно, з пошаною
до чужої думки, тобто терпимо? Де пролягає межа такої політкоректності?
Поняття толерантності в сучасній науці доволі поширене, а то й навіть модне. За роки незалежності України в суспільній думці цілеспрямовано культивувався принцип
терпимості й довіри між людьми, інакше кажучи, принцип
плекання толерантності міжлюдських відносин. У Декларації принципів толерантності (ЮНЕСКО, 1995 р.) це явище
визначається як «цінність і соціальна норма громадянського суспільства, що виявляє себе у праві всіх індивідів громадянського суспільства бути різними, в забезпеченні стійкої
гармонії між різними конфесіями, політичними, етнічними
та іншими соціальними групами, повазі до різноманіття світових культур, цивілізацій і народів, готовності до розуміння і співпраці між людьми, що відрізняються зовнішністю,
мовою, переконаннями, звичаями і віруваннями». Визначення толерантності в Преамбулі Статуту ООН також тлумачиться в подібний спосіб: «… проявляти терпимість і жити
в мирі один з одним, як добрі сусіди». Отже, толерантність
розглядається як умова успішної соціальної інтеграції в систему суспільних відносин, що полягає в умінні жити в гармонії як із самим собою, так і зі світом людей — як на мікро-,
так і на макрорівні. Це, так би мовити, той ідеал, до якого
ми завжди прагнули, розуміли, що для його утвердження
слід було б докласти зусиль і додати терпіння, забезпечити
відповідну ресурсну, соціально-політичну та правову базу.
За великим рахунком терпиме, а то й лояльне ставлення до чого чи до кого-небудь зовсім не означає байдужості
чи ігнорування об’єкта. Навпаки, таке ставлення засвідчує
розуміння смислу та сутності суспільних явищ (раси, етносу, релігії, політики, мистецтва, культури в її широкому
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розумінні тощо), здатність критично оцінити їхні значення
і роль у життєдіяльності людини, виявити й окреслити позитивні та негативні наслідки.
Зворотним боком толерантності, зазначає доцент Казахського національного університету Людмила Кім, можна
вважати агресивність. Ідеться про «неприйняття нічийого
іншого/другого (судження, цінностей, напрямів діяльності тощо), жорстке розмежування між «ми» і «вони», між
«свій» і «чужий», що неминуче призводить до всіляких насильницьких і деструктивних дій. Правомірно вести мову
про два аспекти поведінки людини, класу, етносу, релігійної спільноти тощо — агресивність і толерантність, про
їхню діалектичну єдність» [111].
Крайня форма фізичної агресії — тероризм, оскільки
у ньому дедалі виразніше виявляється криза людського
духу, криза гуманізму. Пріоритет життя над смертю як
найважливіша заповідь, як імператив толерантності й загальнолюдська моральна настанова за умов тероризму втрачає свою значущість. Саме до терору вдається окрема людина чи група задля знищення, деморалізації противника й
наступного встановлення своєї влади й впливу. Тобто в сучасному світі тероризм застосовується насамперед для вирішення політичних завдань. Існує навіть державний терор,
що здійснюється як усередині країни («червоний терор»
більшовиків), так і за її межами (агресивні дії Росії щодо
України).
Впровадження тероризму в щоденну практику життя означає скочування суспільства до фашизму. На нашу думку,
в якісно нову, відверту фазу фашизації Росія увійшла після
анексії Криму, масового порушення прав людини стосовно
кримськотатарського народу й етнічних українців. Інтервенція на Донбасі під гаслом проголошення якоїсь Новоросії остаточно розставила усі крапки над «і» — Росія вдалася
до практики збройного терору проти українського народу.
Таку думку поділяють і деякі демократично налаштовані громадяни Росії. Так, зазначає професор Вищої школи
економіки (Москва) Гасан Гусейнов, «політичний концепт
«Новоросії» і воєнна агресія на Донбасі супроводжуються
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фашизацією внутрішньополітичного процесу в самій Росії.
Риторика Путіна («п’ята колона») вимагає від громадян
«пильності» і виявлення внутрішніх ворогів як небезпечніших за будь-якого зовнішнього ворога. І все це парадоксальним чином оголошується «антифашистською політикою Росії». Очевидна, неприкрита війна у Східній Україні ведеться
силами бойових загонів, що комплектуються з низів російського суспільства. Ідеологічне обґрунтування ліквідації
української державності відбувається під тими ж гаслами,
які освячували «повернення» (Heim ins Reich) Австрії і Чехії до складу Великої Німеччини» [225].
При цьому Росія проголосила себе унікальною світовою
цивілізацією, покликаною нав’язати світу свою систему
цінностей, далеку від засад європейської демократії. Реальне втілення цих цінностей — висока оцінка Адольфа Гітлера як політика «щонайвищого класу» кремлівським ідеологом Андроником Міграняном. Ось які думки він висловив
на сторінках російської урядової газети «Известия»: «Нужно отличать Гитлера до 1939 года и Гитлера после 1939 года
и отделить мух от котлет. Дело в том, что пока Гитлер занимался собиранием земель, и если бы он был славен только
тем, что без единой капли крови объединил Германию с Австрией, Судеты с Германией, Мемель с Германией, фактически завершив то, что не удалось Бисмарку, и если Гитлер
остановился бы на этом, то оставался бы в истории своей
страны политиком высочайшего класса» [54].
Тут, як мовиться, нічого додати й нічого відняти. Однак
проблема, власне, не в тому, що А. Мігранян озвучив чергову дурилку, адже до 1939 р. вже на повну потужність функціонував Дахау, вже діяли середньовічні расові закони та й
«Кришталева ніч» масових погромів єврейського населення
Німеччини вже відбулася. Суть питання в іншому: Слідчий
Комітет Російської Федерації не знайшов у словах А. Міграняна жодного складу злочину й дійшов висновку, що той
виступив лише з дискусійними «умовыводами». В позиції
Слідчого Комітету вгадуються слова геніального російського письменника О. Грибоєдова: «Ну, как не порадеть родному человечку!»
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Ось вона, так би мовити, толерантність Кремля до фашизму, що ставить саме поняття «толерантність» під великий сумнів: до чого врешті-решт можна докотитися?
А втім, з боку академічних кіл Європи давно лунали застереження щодо можливого відродження фашизму в Росії.
Про реальність такої загрози попереджав ще два десятки років тому професор Празького університету Мирослав Грох,
проводячи аналогію між настановами російського великодержавного шовінізму й гітлерівською політикою об’єднання усіх етнічних німців. Важливість цього попередження зобов’язує навести його повністю, без будь-яких купюр.
У колишній Австро-Угорській імперії, пише М. Грох, «небажання членів панівної нації допустити справжню мовну
рівність завжди приводило недомінантну етнічну групу до
певної матеріальної поразки. Люди, що говорили німецькою
чи угорською мовою, за часів австро-угорської монархії відмовлялися вчити чи вживати мови інших етнічних груп, що
проживали на «їхній» території. Потім, із розпадом імперії
і виникненням нових незалежних держав у 1918–1919 рр.
багато з них раптом з’ясували, що їхній статус звівся до рівня офіційної меншини. Але, як правило, вони й після цього не бажали змирятися з переважанням мови малих — але
тепер панівних — націй, під управлінням яких їм доводилося жити: чехів, румунів, поляків та інших. Це була вибухонебезпечна ситуація, наслідки якої з приходом Третього
Рейху в Німеччині стали зловісними. Сьогодні відбувається
такий же процес зниження національного статусу, як, зокрема, статусу росіян, які у колись віддалених республіках
стають меншинами в уже незалежних державах, що сформувалися завдяки національним рухам. Подібні історичні
паралелі між становищем Volksdeutsche і становищем, так
би мовити, «Volksrussen» вражаючі й такі, що вселяють
тривогу» [235].
Однак (давайте визнаємо чесно!) певний час ми не хотіли
акцентувати увагу на загрозі фашизму в Росії — над нами
тяжів комплекс «меншого брата», а тому, кажучи словами
Тараса Шевченка, «ми дивились і мовчали, та мовчки чухали чуби». До належного рівня осмислення цієї загрози
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з боку Росії ми прийшли хіба що завдяки Майдану 2004 р. та
Революції гідності 2013–2014 рр. Ці визначні події в Україні зримо довели, що широковідомий вислів Леоніда Кучми
«Україна — не Росія» утвердився й закріпився у свідомості
переважної більшості українських громадян як історичний
етап «ідентичності спротиву». Україна вдалася до пошуку власного шляху, визначивши вектор євроінтеграції. І це
право українців на самовизначення, вибір свого шляху цивілізаційного розвитку Росія мала б поважати. Принаймні,
ставитися до цього толерантно, терпимо.
Але це не про Росію, оскільки, як писав Федір Тютчев:
«Умом Россию не понять». Хоча трапляються винятки: національна ідентичність українців, що завжди була однією
із найскладніших проблем українсько-російського діалогу,
нині вже знаходить розуміння певного кола ліберально налаштованих і авторитетних росіян. Тут варто послатися на
думку відомого ще з часів перебудови Анатолія Стреляного:
«Майже кожен росіянин, чи то темний чи освічений, надзвичайно чутливий до того, що він називає бандерівщиною,
чи українським націоналізмом, і що насправді є звичайне
українство. Майже для кожного росіянина бандерівець,
чи український націоналіст, — це просто українець, який
послуговується своєю мовою так само невимушено, як він,
росіянин, своєю. Ось на таких українців майже у кожного
росіянина — уроджена алергія. Він чує такого українця за
версту і, в кращому разі, недолюблює його. Він, російська
людина, а разом із ним і Кремль, не проти навіть незалежної
України, якщо вже трапилася така «геополітична катастрофа», за висловом Путіна, але хай вона, незалежна Україна,
буде такою, якою була у складі СРСР: нібито вона є, а нібито
її немає. Хай вона, коротше, буде максимально русифікованою. Ось це і є вся правда щодо російського ставлення до
України» [219].
А тим часом в українському суспільстві дедалі більшою
мірою утверджується принцип толерантності та взаємної
довіри як між регіонами, так і між громадянами України,
в тому числі й між українськомовними та російськомовними. За даними української дослідниці Ірини Бекешкіної,
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рівень довіри до співгромадян в Україні зріс із 45% у 2013 р.
до 52% у 2015 р. [219]. За оцінкою генерального директора
КМІС Володимира Паніото, «один із небагатьох параметрів,
які наші люди відзначають як поліпшення, — це єднання
народу, воно стало істотно вищим» [220].
Зримим прикладом цього було те, що у травневі дні
2016 та 2017 рр. святкові площі українських міст і сіл буйно
зацвіли «маками Перемоги». В українське суспільство приходить розуміння того, що та війна була для наших старших
поколінь і Великою, і Вітчизняною, оскільки за нацистського порядку ані українцям, ані Україні місця на Землі
передбачено не було. Нинішня ж агресія Росії проти України є для нашого народу теж Вітчизняною війною 2014 р., бо
у нав’язуваному Путіним «русском мире» українцям цинічно уготовлено роль хіба що демографічного донора «триединого русского народа».
А отже, постає проблема: як за таких обставин утверджувати принцип толерантності у взаємовідносинах з російським народом? Адже агресія з боку Росії поставила українсько-російські відносини в іншу площину. Так, в основу
демагогії В Путіна щодо причин вторгнення в Україну було
покладено завідомо брехливу тезу про необхідність захисту
російської етнічної меншини в Україні, зокрема в Криму.
Надумана теза про нібито дискримінацію російськомовних в Україні не відповідає реальності. Україна дотримується європейських принципів забезпечення прав людини
і громадянина. Йдучи шляхом євроінтеграції та творчого
осмислення набутого європейського досвіду, наша держава
усвідомлює ризики й загрози, з якими зіткнулися країни Заходу у сфері гуманітарної політики, в тому числі
утвердження «мультикультуралізму».
Достатньо нагадати хоча б виступ прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона на 47-й міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені (2011 р.), де порушувалося
питання про незахищеність людини внаслідок зростання
виявів несправедливості й недотримання її прав. Аналізуючи стан справ у Європі, Д. Кемерон закликав британців
та їхніх європейських партнерів відмовитися від доктрини
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«мультикультурності», яка «заохочує сегрегацію», тобто
життя у відокремлених один від одного етнічних спільнотах. За словами прем’єр-міністра, «Європі час прокинутися і побачити, що відбувається у її країнах. Під загрозою не
лише наші життя, а й сам життєвий уклад». Він закликав
«відкрито заявити про відмову від пасивної толерантності»,
оскільки «політика мультикультурності нас підвела, настав
час лібералізму з м’язами» [238]. Прем’єр-міністр Великої
Британії був не одинокий у своїх висновках. Ще в жовтні
2010 р. канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що
спроби побудувати мультикультурне суспільство зазнали
цілковитої поразки, а концепція мультикультурності, що
передбачає мирне співіснування людей, які репрезентують
різні культурні традиції, у Німеччині не спрацьовує. Зокрема, глава уряду поставила до іммігрантів таку вимогу: «Ті,
хто хочуть стати частиною нашого суспільства, повинні не
тільки дотримуватися наших законів, а й розмовляти нашою мовою» [143]. В подібному контексті зробив низку заяв
і тодішній президент Франції Ніколя Саркозі [189].
Отже, серед провідних діячів Європи було досягнуто
певного консенсусу щодо внесення у поняття толерантності суттєвої корективи: толерантність уже не сприймалася як імператив терпимості за будь-яких умов. Пасивна
толерантність, що трактувалася як всепрощення, яке
неминуче призводить до вседозволеності, мала бути
відкинута, а тому основне гасло лібералізму — свобода — пропонувалося чітко окреслити в правовому полі.
У ньому «червона лінія» мала фіксувати недопущення порушення свобод більшості громадян в обстоюванні своїх
прав на усталений спосіб життя. Таке обстоювання трактувалося з новими акцентами — як «лібералізм із м’язами».
Тож у нашій свідомості відбуваються якісні зрушення
у розумінні того, що й саме поняття «толерантність»
в європейській історії пройшло нелегкий шлях еволюції.
Так, у часи релігійних війн XVI–XVII ст. будь-які компроміси виключалися, оскільки вважалося, що у боротьбі
Бога проти Диявола порозуміння бути не може в принципі. З часом, коли далася взнаки втома від релігійних війн,
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що поставили під загрозу саме існування держав, більшість
церковних синодів висловилися проти насилля й за утвердження принципу толерантності. Раніше віра домінувала
над політикою, але згодом становище змінилося: досягнення миру стало справою світської влади. Вестфальські й
Піренейські трактати 1648–1659 рр. заклали основу сучасної ліберальної толерантності. Загальний мотив релігійних
текстів зводився до необхідності припинення релігійних
війн всередині християнської Європи, але водночас проповідувався початок тривалої війни із зовнішніми противниками, насамперед мусульманами.
Після Французької революції 1789 р. настав період становлення сучасних націй. Проблема толерантності набула
нового змісту. Провідною ідеологією якщо не для всіх, то
принаймні для більшості громадян тієї чи іншої держави
стає націоналізм як універсальний світогляд. Відповідно
поняття «толерантність» наповнюється новим змістом. Від людини вимагається абсолютна лояльність до
національної держави як ідеальної форми політичної організації і джерела культурного життя.
Згодом, у повоєнні роки, «стара Європа» пережила національне становлення й увійшла у фазу творення соціально
відповідальних держав, забезпечивши на цьому етапі цілком достатній матеріальний добробут для переважної більшості населення, хоч би з якими етносами вони себе ідентифікували й до якої б релігії належали. Саме це створило
соціальні передумови для прийняття суспільством певного рівня толерантності як дотримання усталеного
способу життя. Підстави соціальних конфліктів виявилися притлумленими, і толерантність значною мірою стала
елементом повсякдення. Згодом це призвело до розуміння
толерантності як байдужості до суджень і діянь людей,
доки вони не становлять небезпеки для держави та суспільства.
Саме тому в 50–60-ті роки ХХ ст. європейський інтеграційний проект дещо відтіснив націоналізм на периферію
суспільного життя. Відтак ідея толерантності як пріоритетної лояльності до національної держави значно ослабла.
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Натомість толерантність сприймалася насамперед як
лояльність до системи європейських цінностей. Однак
загострення соціальних проблем за нинішньої фінансово-економічної кризи знову віднесло проблему толерантності до
категорії критичних. Криза соціальної держави та політики
мультикультуралізму зримо засвідчила необхідність актуалізації проблеми толерантності у напрямі наближення
до національної держави та усталеного способу життя
національної більшості. Серед прихильників таких настроїв частка представників правих націоналістичних сил,
обраних до Європарламенту, стала більш вагомою [134].
За цих умов, опрацьовуючи політику консолідації українського суспільства, слід враховувати зростання ризиків політики мультикультурності. Йдеться про те, що на
одній фазі національного будівництва мультикультурність
виявляється доцільною, а на іншій — згубною. Відомий
керівник Левада-Центру Лев Гудков описує цю ситуацію
таким чином: «Можна сказати, що саме по собі існування
різнокультурних укладів і способів життя виявлялося можливим або в традиційних етностанових спільнотах, де кожній етнічній спільноті відводилося своє віками закріплене
місце, або ж лише за умови завершення фази національної
консолідації етнічної більшості, виникнення розвинутої
сучасної національної держави, з якою ідентифікує себе
більшість, тобто після переходу даної країни до постіндустріального чи постмодерного суспільства, достатньо сильного і гнучкого, щоб цінувати і користуватися
благами культурної гетерогенності».
Інакше кажучи, для впровадження політики мультикультурності країна має увійти спершу у фазу «розвинутої сучасної національної держави» і постіндустріального
суспільства, здатного забезпечити високий рівень життя
і соціального благополуччя. Однак за умов падіння ресурсної бази (з чим ми зіткнулися нині) будь-які кроки в бік
«мультикультурності» призведуть до ризику виникнення вогнищ сепаратизму. Мультикультурність, яка вже
стала загрозою навіть для Німеччини, Франції та Великобританії, може стати реальною небезпекою для України,
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оскільки, як стверджує академічна наука, «найбільш важкими і небезпечними своїми конфліктами, загрозами масових зіткнень, кровопролиттям виявляються не ранні,
а середні періоди процесів модернізації — фази завершення інституціалізації національної культури».
Отже, звинувачення сучасної України в тому, що вона
нібито проводить політику насильної «українізації» російськомовного населення (переважно українського походження, але русифікованого за часів Російської та Радянської імперій), є наслідком застосування злісних політтехнологій,
які відверто ігнорують наявність закономірних об’єктивних
фаз суспільного розвитку. Застосування таких, ворожих до
України політтехнологій свідомо провокує етнічне протистояння українськомовного та російськомовного населення
України підштовхує його до конфлікту.
Слід враховувати й те, що стан неблагополуччя в Україні, зумовлений «діяльністю» кримінальної влади, значною
мірою «стимулював» і «полегшував» можливість нав’язати
якійсь частині російськомовного населення уявлення про
неприязне ставлення до нього. Саме на цьому полі деякі політичні сили збирають нині свій кривавий урожай. Оцінку
ситуації, що склалася, луганська журналістка Олена Степова характеризує таким чином: «Те, що відбувається на
Донбасі, є прогнозованим виходом деструктиву. Їм просто
створили й показали образ ворога (Київ, хунта, бандерівці),
щоб вони знали, хто винуватий. І це показали не в березні
2014 року, ні. Це звучало завжди. Й те, на що перетворилася окупована частина Донбасу, оце гетто, не змінило стан
багатьох людей. Те, що їм запропонували агітматеріал —
і в що вони безумовно повірили — це 24-річна інформаційна бомба, яка цокала на Донбасі. Люди тут вірять у те, що
скрізь гірше, ніж у них, адже так вони жили завжди. Апріорі не може жити хтось по-іншому… Донбас хотів свободи
у своєму рабстві, і він її отримав. Просто прийшли інші господарі і все» [97].
Чи можна ставитися до зазначеної ситуації толерантно?
Чи може нас залишати байдужими ситуація гетто, створена
фашистськими елементами, виплеканими Росією під тим
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приводом, що, мовляв, «люди так звикли жити»? Очевидно,
таке ставлення з нашого боку було б антигуманним. Отже,
сама логіка подій спонукає нас до визначення тих меж
толерантності, які мають забезпечувати права людини
на самозбереження, гарантувати її права на вільні судження і діяння. Але забезпечувати доти, доки так звана радикальна мультикультурність не становитиме
небезпеки для держави та суспільства, не становитиме
загрози життю інших людей. У ситуації гібридної війни
проблема мультикультурності межує з проблемою суспільної безпеки, що, на нашу думку, є сьогодні вкрай важливо
для України. А це потребує від нас активної громадянської
позиції. В ідеалі ми маємо прагнути того, щоб термін «толерантність», який дотепер вживався здебільшого як синонім
«терпимості», набув нового змісту: під ним ми розуміємо
активну соціальну поведінку, до якої сучасна людина має
прийти добровільно й свідомо.
Ми не можемо допустити, щоб Україна перетворилася на
«дім терпимості».

6.2. «Каїну дай розкаяння…»
Адекватне розуміння будь-якої проблеми настає тоді,
коли вона розглядається у науково коректній системі координат. Наприклад, аналізуючи будь-яку проблему в умовах
війни, насамперед слід визначитися в понятійному апараті: хто є «агресор», а хто — «жертва агресії». Розмови про
те, що, мовляв, стріляють з обох боків — лицемірна спроба
поставити агресора і жертву агресії на одну дошку. З цими
мірками слід підходити й до оцінки ситуації, коли одних
і других з обох боків фронту називають «фашистами» чи
«терористами», що вчиняють злочини проти людяності.
Очевидно, слід виходити з того, що так само, як сучасна
наука відрізняє війну визвольну від війни загарбницької,
відрізняється й вимушений терор жертв агресії від терору
загарбників. Згадаймо перипетії звинувачень проти хорватського генерала Анте Готовини: його дії, кваліфіковані
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спершу як тероризм, згодом були виправдані як прояв національно-визвольної війни проти загарбницької політики Сербії. І навпаки, стверджує Людмила Кім, «терор, що
починається як напад без провокаційних дій з боку об’єкта
агресії, є проактивна агресія. Прикладом слугують звірства
фашистів під час Другої світової війни на окупованих територіях» [112].
То яку ж оцінку слід дати одній і другій сторонам на лінії
вогню на Донбасі? Відповідь на це запитання відомого експерта з питань радикального націоналізму Андреаса Умланда є ілюстрацією випадку аж надто делікатної, несумісної
під час війни політичної коректності: «Звісно, з обох боків
є люди, висловлювання яких за деякими ознаками можна
віднести до фашизму. Фашизм — це більш складний феномен, ніж різні неприємні форми націоналізму. Його корінна
ідея — народження нової нації — більш глибока і патологічна, аніж реставраційний націоналізм Путіна та український
націоналізм — визвольний, захисний, хоча теж радикальний. Ні те ні інше в цілому не є втіленням фашизму» [223].
У підсумку, за логікою А. Умланда, маємо визнати, що
всі «одним миром мазані»: й агресор, і жертва агресії. З цим
неможливо погодитися! Тут хочеться заперечити: «Якби то
справа закінчувалася лише словесною риторикою!» А то ж
насправді не українські хлопці воюють десь під Рязанню чи
Тулою, а навпаки — на українській землі російські регулярні частини активно підтримують сепаратистів, сформованих
за безпосереднього втручання і фінансування Російської
Федерації. Політика іредентизму — об’єднання усіх росіян
в єдиній державі, яку офіційно проголошує В. Путін, — це
не просто реставрація отої хваленої «нової історичної спільноти — радянський народ». Ідеологія путінізму передбачає
створення оновленої нації на основі об’єднання усіх росіян
в лоні єдиної новітньої держави-цивілізації. А це якраз є головною ідеєю фашизму.
І тут, на наш погляд, більшою мірою варто звертати увагу
не лише на фіксацію якоїсь поточної ситуації, а на домінуючий тренд. Взяти хоча б таку характеристику російського
великодержавного шовінізму у викладі Андреаса Умланда:
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«Це реваншистський націоналізм, не фашизм. Я б не став
порівнювати Путіна з Гітлером. Це все-таки різні фігури.
Путін — представник старої системи. Якщо брати веймарську аналогію, то Путін — це скоріше Гінденбург…» [223].
На думку А. Умланда, до фашистів радше можна було б
віднести віце-прем’єра Д. Рогозіна або ж С. Глазьєва — радника В. Путіна, або ще професора МДУ О. Дугіна. Але ж,
зауважимо ми, ці люди, так би мовити, — «другий ешелон»,
готовий до опанування влади. І ситуація для цього складається напрочуд сприятливо. Тут можна погодитися з А. Умландом: «У чому подібні суспільства Німеччини 1930-х років
і сучасної Росії — це крайнє отруєння публічного дискурсу
пропагандою, домінування маніхейського бачення світу: ми
і вони, вороги, змова, вороже оточення, образа, надумана
неповага» тощо.
Без жодних заперечень чи застережень можна також
прийняти думку А. Умланда, що в Україні створився альянс
між демократами й націоналістами: «Ідеологія Майдану й
нинішнього уряду України, звичайно, не фашистська. Вона
якраз антифашистська. Головна мета уряду — європейська
інтеграція, яка виникла в тому числі і як відповідь на радикальний націоналізм і фашизм. Євромайдан був всенародним рухом, де були всі — і ліві, і праві». А намагання
В. Путіна підверстати ідеологію Майдану винятково під
якусь «бандерівщину» (а у виконанні його пропагандистів
під «жидобандерівщину») — це лише взірець творчої яловості кремлівського пропагандистського апарату. Тут двох
оцінок не може бути: «Путіну потрібна була компенсація за
провал із побудовою Євразійського союзу — адже без України це несерйозно, і він би цей запит суспільства все одно
задовольнив би, з бандерівцями чи без» [223].
Що ж до оцінки постаті Степана Бандери, то зауважимо:
не вона визначає мейнстрим суспільно-політичної думки
в Україні. Персона ця вже належить історії, а не політиці
сьогодення.
Власне, роль особистості в історії ми й не заперечуємо.
Однак суть справи не зводиться до оцінки тієї чи іншої політичної фігури, бо ж політика розпочинається там, де
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йдеться про значні соціальні групи, класи, широкі народні маси. Лише тоді та чи інша ідея, що оволодіває масами,
стає матеріальною силою. У цьому положенні К. Маркса є
певний сенс, але із застереженням — теорія має відповідати
безпосереднім інтересам і потребам людини, до якої ця теорія звернена. Наскільки ж ідеологія «русского мира» відповідає інтересам громадян Росії?
Тут хочеться апелювати до морального авторитету глибокого знавця людських душ — лауреата Нобелівської премії з літератури 2015 р. білоруської письменниці Світлани
Алексієвич. І якраз щодо питання про безпосередні інтереси
й потреби кожної людини: «З чого почати? Ми всі розгублені перед тим, що сталося… В 1990-ті роки ми всі були романтиками. Реальність виявилася іншою. Бігали по вулицях з криками: «Свобода, свобода…» — і ніхто поняття не
мав, що це. А коли заводи зупинилися, інститути закрилися, люди опинилися на вулиці — зразу стало зрозуміло, що
до ситуації ніхто не готовий. Ніхто особливо не продумував
свободи зарані… І раптом ми побачили інший народ. Я не
кажу, що цей народ — поганий. Але ми побачили, що багато
років кричимо про свободу… А люди хотіли і хочуть просто
ліпше жити».
Однак у цій погоні за матеріальними статками позначилися згодом і свої втрати — вже духовні. «Переділ 1990-х
років сформував у людей бандитську свідомість. В тому числі й у тих, хто нічого не отримав. А за нею почалася мілітаризація. Як наслідок, як продовження. Я що помітила,
розмовляючи з людьми в Росії: їм стало зрозуміло, як жити.
Двадцять років було незрозуміло. А зараз зрозуміло: навколо вороги, ми принижені. З нами не рахуються. Психологія
братви. Ще раз скажу: еліта в 1990-х не змогла сформулювати нову ціль життя. І тому винна. Всі горіли, носилися,
кричали про свободу — а діло закінчується знову великою
Росією. Імперією».
А все тому, зазначає С. Алексієвич, що після Радянського Союзу залишилася витворена в ньому нова «спільнота
червоної людини», вона притаманна кожній країні пострадянського простору, але «Росія в центрі». І не в останню
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чергу тому, «що Путін сказав магічні слова: «Нас повинні
поважати, ми велика Росія — були, є і будемо». І народ заговорив. А коли заговорив — страшно стало. Дали суперідею.
Це вічна проблема Росії: їй потрібна суперідея. Щось вище,
за людське життя». От тоді й настає мінорний фінал: «коли
настає час сили, коли людина бере зброю, — хороших людей
немає» [80].
Звернемося до російських авторів, можливо, їм вдалося
глибше відчути зрушення у власній країні, ніж білоруській
письменниці побачити це збоку. Ну кому б це було до снаги,
як не Андрію Іванову — фінансисту, переможцю конкурсу
журналу «Россия в глобальной политике». У своїй статті
від 13 січня 2016 р. він пише, що «третя криза деградуючої Російської держави розпочалася наприкінці 2011 року…
В політичному плані це супроводжувалося виходом України із сфери впливу Москви. Спроба компенсувати втрату
приєднанням Криму і збройним конфліктом на сході України лише погіршила ситуацію. Вступили в дію перші західні санкції, і відбувся розрив виробничої кооперації з Україною, критично важливої для ракетної і низки інших галузей
російського ВПК» [92].
Ну, а далі вже пішло й поїхало — інерція мілітаризму
брала своє. І тут постала друга критична точка поглиблення кризи — Європа висунула законні обвинувачення в терористичному знищенні малайзійського «Боїнга» і подальшій
ескалації конфлікту на Донбасі. Росію було відрізано від фінансування Заходу, а падіння цін на нафту призвело до істотної девальвації рубля й початку економічної кризи. Остаточна фаза кризи, на думку А. Іванова, завершиться не раніше
2018 р. зміною російських еліт. Чи відбудеться перехід від
президентської моделі управління країною до парламентсько-президентської — залежатиме від багатьох факторів.
А поки що, вважає А. Іванов, слід готуватися до ввімкнення друкарського верстата й обмежень на рух капіталу. Курс
в 150–200 рублів за долар може стати недалекою реальністю. Спроби інтеграції у західне співтовариство не увінчалися успіхом. Отже, на черзі домогтися партнерства через
конфронтацію. Однак «про завдання-максимум — перехід
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до неімперської держави — сьогодні доводиться лише мріяти». Ось такий невтішний прогноз представника ділових
кіл Росії.
Але для масової свідомості російського народу цього
прогнозу ніби й не існує. Соціологічні дослідження в листопаді 2015 р. засвідчують, що у росіян своєрідна алергія на
демократію. Західні цінності, такі як захист прав людини,
свобода слова і рівні можливості для меншин, очевидно, для
Росії аж надто далекі, щоб їх вважати пріоритетними. Демократією в країні гордяться лише 35% населення, більшість
же переймається проблемами порядку і добробуту. Навряд
чи можна краще охарактеризувати ступінь консолідації суспільства, ніж такою фразою: «У нас надто багато
людей для сьогоднішньої ціни на нафту!» І в той же час
85% громадян гордяться збройними силами, а 88% — російською історією. Щоправда, економічними досягненнями
гордяться лише 27% росіян, системою соціального захисту — 21%. Сором за все, що відбувається в країні, відчувають 18% росіян (у 2012 р. — 52%). Вважають себе «повністю відповідальними» за все, що твориться в країні, лише
3% опитаних, а «значною мірою відповідальними» — 10%.
При цьому 68% опитаних заявили, що гордяться політичним впливом Росії у світі.
Неприязнь до українців у Росії — не новина. Після Помаранчевої революції вона активно підігрівалася одержавленими ЗМІ Росії. А коли під час Євромайдану йшлося вже
про «український фашизм» і «хунту», то це означало, що
російська влада заговорила мовою Другої світової війни. Як
зауважує директор Левада-Центру Лев Гудков, «ми ніколи
не фіксували такої ворожості до українців як до етнічної
спільноти». Неприязнь опустилася з ідеологічного на побутовий рівень, з’явилися упередження проти шлюбу, сусідства чи роботи поруч з українцем. Процес зайшов далеко,
зазначає Л. Гудков, а нинішні спроби продемонструвати
зближення з Україною є лише тактичним маневром, грою,
спробою ослабити політику Заходу, санкції і тиск на Росію.
Українці розуміють, що між РФ і Україною ведеться
війна, а росіяни так не вважають. Їм розповідають про гро266
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мадянську війну в Україні. Тобто в росіян немає чіткого
уявлення про те, хто агресор, а хто — жертва агресії. Тож
взаємини українців і росіян, на переконання Володимира
Паніото, залежатимуть від ситуації в Криму та на Донбасі. А зближення взагалі буде можливим не раніше як через
10–15 років [184].
Тим часом, як повідомляє Deutsche Welle, вже з початку
2016 р. Москва «посилено шле на адресу Києва сигнали до
примирення». Кремль, Міністерство закордонних справ РФ
дають зрозуміти, що Росія готова до «конструктивної розмови» з Україною. Втім, зазначає німецький канал, до цих
посилань в Україні ставляться з «великою недовірою». І не
в останню чергу тому, що багато українців поділяють думку, висловлену образно молодою українською російськомовною поетесою Анастасією Дмитрук: «Никогда мы не будем братьями» [222].
На перший погляд, таку думку важко прийняти, позаяк повсякденна свідомість каже нам: «ніколи не говори
ніколи». По-друге, часто наражаєшся на аж надто амбітні
судження обивателя: мовляв, хіба ж можна отак про весь
російський народ говорити. Є ж серед них і люди помірковані, отже, вони не можуть нести відповідальність за цю
«добу варварства»! А до того ж, мовляв, Господь терпів
і нам велів — слід прощати ворогів своїх. От така собі толерантність на масовому рівні! Чого не скажеш про сприйняття українців росіянами. А в підсумку складається доволі
парадоксальна ситуація, яку поки що не беруться коментувати українські соціологи, відкладаючи це завдання на «потім»: «розмова про те, яким чином в українському суспільстві дивовижно уживаються патріотизм і миролюбство до
агресора — ще попереду» [220].
Про що йдеться? Насамперед про те, що значно відрізняється ставлення росіян до українців, з одного боку, і українців до росіян — з другого. Дані за останнє десятиліття доводять, що українці краще ставилися до росіян, ніж росіяни
до українців. До подій у Криму частка тих українців, хто
ставився до Росії добре або в основному добре, становила
в середньому 90% (з невеликими коливаннями плюс-мінус
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2%), хоч напередодні Євромайдану рівень симпатій знизився до 82–85% (далися взнаки «газові» та «сільськогосподарські» війни). В Росії спостерігалася суттєва динаміка:
під час війни Росії з Грузією у 2008 р. відсоток росіян, що
позитивно ставилися до України, зменшився з 55% до 30%.
Після захоплення Росією Криму відбувся й «обвал» показників позитивного ставлення українців до Росії — з 80%
абсолютного прийняття до 52%. І тут, зазначає В. Паніото,
виявився феномен: «а далі (що парадоксально й незрозуміло), попри війну, він [цей показник] упав іще лише на кілька процентів — нині 48% наших громадян продовжують
добре ставитися до Росії. Незважаючи на війну й на жахливу ситуацію у східних областях країни, подальшого падіння цього показника не відбувається — половина населення
України ставиться до Росії позитивно. Зрозуміло, що це відбувається переважно завдяки сходу країни, але «братерська
любов» до агресивного сусіда характерна і для жителів інших регіонів країни».
Складається дивна ситуація: агресор гірше ставиться
до жертв агресії, ніж вони до нього, а до того ж у жителів
країни-агресора практично відсутнє почуття провини перед Україною. Нині позитивно до України ставляться лише
32% жителів Росії. На запитання: «Чи несе Росія відповідальність за кровопролиття й загибель людей на сході
України?» лише 2% росіян дали однозначно ствердну відповідь, а ще 7,3% відповіли, що «скоріше так». Ще 17%
росіян відповіли, що Росія відповідальна за все те, що коїться нині в Україні. На диво, у цей же час підтримка жителів Росії українцями на рівні масової свідомості не лише
не зменшилася, а й зросла: «виявилося, що 74% населення
України позитивно ставляться до жителів Росії, не зважаючи на одностайну підтримку російським населенням дій
Путіна (його електоральна підтримка становить 85%, а підтримка дій стосовно Криму викликає протест лише у 7% російських громадян)» [220].
На цей момент залишається хіба що прийняти зазначені
показники як даність, що фіксує більший потенціал агресивності Росії, насамперед її влади. І це має бути предметом
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окремого аналізу. А люди — як люди. Літературний герой
нашого земляка і відомого російського письменника Михайла Булгакова так ставився до подібних ситуацій: «Люди
как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится
в их сердца…».
Однак, як ми вже зазначали, у взаємовідносинах народів є межа, якої ніколи не слід переступати. Навіть у давніх суспільствах був імператив під назвою «табу». А вже
нам у ХХІ ст. й поготів слід було б піднятися над рівнем,
як казали наші діди, «хлопського розуму» до філософських
суджень загальноєвропейського рівня. А коли йдеться про
сприйняття покути чужих гріхів, то тут слушно було б нагадати про загальновідому і загальноприйняту в ліберальній європейській думці позицію німецького філософа Карла
Ясперса щодо міри відповідальності (на прикладі німецького народу) за злочини, скоєні під час війни. По-перше, зазначав філософ, є кримінальна відповідальність тих нацистів, хто давав накази здійснювати злочини проти людяності.
По-друге, є політична відповідальність усього німецького
народу за прихід до влади нацистів шляхом демократичних
виборів. По-третє, є моральна відповідальність тих, хто
аплодував і всіляко підтримував агресивні дії Німеччини.
По-четверте, мають нести метафізичну відповідальність
і ті, хто бачив, як коїлися злочини, але й пальцем не поворухнув, щоб покласти їм край.
Ці критерії К. Ясперса стали надбанням європейської
політичної думки. Але чи є таким же розуміння власної відповідальності російського населення, коли майже 90% із
них висловили свій «одобрямс» агресивній політиці Кремля
проти України?
А тим часом метафізична відповідальність у розумінні
німецького філософа базується на солідарності між людьми. І це робить кожного відповідальним за всяке зло й несправедливість у світі, особливо, за злочини, які здійснюються з його чи без його відома. Суть дуже проста: якщо я не
зробив, що було в моїх силах, щоб запобігти злочину, я теж
винуватий. Якщо я не ризикую своїм життям, щоб стати на
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заваді вбивству інших, але при цьому є присутнім, я винуватий. І жодні юридичні, політичні чи моральні пояснення
чи виправдання тут не діють. Те, що я продовжую жити,
коли таке вже сталося, лягає на мене незгладимою провиною. Метафізична відповідальність у трактуванні К. Ясперса відрізняється від вини моральної тим, що поширюється
не лише на те, що сталося, а й на те, що не сталося з людиною, коли, наприклад, якась особистість не відбулася, загубила талант, а то й життя.
Відчуття провини, коли ним переймається інший, є гуманним. Співпереживання саме по собі вже вивищує людину над юрбою обивателів. Прикладом цього може бути
російський письменник Сергій Лебедєв. У статті, опублікованій в німецькій газеті Die Welt, він зазначає: «Неделю
назад я опять был на Украине. Будучи русским, ты испытываешь невыносимый стыд на Украине. В том числе — при
взгляде на военные конвои и десятки погибших солдат…
Все потому, что ты знаешь, что в этом виноваты мы. Наши
так называемые «вежливые люди», наши танки и оружие,
наши солдаты, которых на Украине якобы нет. Но почему
это было сделано?» [125].
Шукаючи відповідь, С. Лебедєв доходить думки, що
злочин проти України було вчинено для того, «чтобы объединить Россию кровной виной, чтобы навязать стране пособничество». Тобто тут вдаються до старого, перевіреного
часом, сталінського методу: щоб добитися лояльності вірнопідданих громадян, їх намагаються «пов’язати кров’ю».
Виходять з того, що ніхто не хоче відчувати себе злочинцем,
ніхто не хоче каятися. І коли злочин скоєно, то люди, як
правило, намагаються заперечити сам факт наявності злочину, натомість переконуючи світ і самих себе, що «это была
борьба за хорошее дело, что это была защита национальных
интересов и так далее». Хоч як це С. Лебедєву прикро, але
йому доводиться визнавати, що «Владимиру Путину удалось добиться успехов в этом деле. Россияне поддерживают внешнюю политику своей страны не только потому, что
они одобряют ее, а еще и для того, чтобы смыть с себя позор
и вину».
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Як тут нам в Україні не згадати постулати християнської етики: є великим гріхом, коли прощають того, хто не
розкаюється, а залишається засліпленим і затятим у своєму
злочині. Тут можна хіба що, як це у творі Булата Окуджави, попросити у Всевишнього: «Каину дай раскаяние, и не
забудь про меня».
І таке просвітлення через розкаяння ми спостерігаємо
в окремих росіян, але, на жаль, їх до болю мало. Цьому можна поспівчувати, але допомогти не можна ніяк: у кожного
до покаяння свій шлях. Тут можна взяти за приклад російського журналіста Олександра Невзорова, людину з непростою біографією — і Бог йому суддя. Його позиція щодо
України нині вельми показова. Так, він вважає, що українці
і росіяни зовсім не братні народи. У кожного з них є свої національні герої, національні пріоритети, своя система цінностей. Це народи з різними культурами й різними поглядами на життя, і тут не зарадити розмовами про братство.
«Я понимаю, что украинцы теперь вправе в течение многих
десятков лет вздрагивать от слова «Россия» и ненавидеть
его. Это правильно. Я знаю, что это не моя вина и не вина
тех людей, которые мне близки, но все равно я попадаю под
ответственность за то, что Россия устроила на том же самом
Донбассе: за эти бесконечные трупы, за террористов, которые прячутся за поликлиниками и торговками семечками,
за маразм «русского мира». К сожалению, перед Украиной
и я тоже должен за это отвечать. А Украина вправе и меня
презирать и ненавидеть… Нас не простят, и правильно сделают. Такое не прощают», — пише О. Невзоров [148].
Покаяння Росії, вважає Світлана Алексієвич, неможливе без пізнання правди. І не лише правди про нинішню
агресію, а й, наприклад, про організований в Україні Голодомор: «Как стояли солдаты вокруг деревни, нельзя никуда было уйти. Люди навоз ели». Але, вважає письменниця,
«Россия не знает всей правды о себе». А без цього ніякого
каяття бути не може. Достатньо згадати Євангеліє від Іоана
(8:32): «Пізнайте істину і вона зробить вас вільними». Пізнання істини дає необмежені властивості людині за життя і звільняє її від страху смерті. Пізнання істини робить
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людину вільною від «суєти суєт». Нерозкаяна у своєму гріху людина — раб своїх пристрастей і помилок. У практичному житті незнання, невігластво робить людину керованою,
маніпульованою іншими.
А тому не можна не солідаризуватися із С. Алексієвич:
«Я в последнее время часто повторяю: «Чтобы жить, нужен
идеализм». И я бы пожелала всем мужества идеализма. Не
забывать, какая все-таки прекрасная жизнь. Научиться радоваться, что ты есть. Просто есть на свете. К людям нашей
цивилизации, нашего века, нашего места эта радость все не
приходит. Мы трудно ей учимся. Убивать — это в нас все
еще нормально. И ненавидеть нормально. Ненависть нас не
спасет. Только любовь спасет» [80].
Дай, Боже, нам снаги на цьому многотрудному шляху.

6.3. Коли хвіст крутить собакою
А тим часом у російському Ростові-на-Дону знайшли величезне поле захоронень, яке можна бачити із Космосу. Ці
нові поховання виявлено неподалік Північного кладовища.
В них лежать невідомі чоловіки й жінки 20–45 років. Дата
смерті більшості з них — літо–осінь 2014 р.
Користувачі соцмережі оприлюднили знімки з ресурсу
«Гугл Земля» з точними координатами цього скорботного
місця, де хоронять бойовиків і солдатів збройних сил РФ,
які загинули на Донбасі. На табличках в основному написи
«НМ» — «невідомий мужчина». І таких на кінець 2015 р.,
за даними російських блогерів, було понад 7 тис. Молох війни перемелює нові жертви воєнної авантюри Росії [164].
Важко сказати, наскільки ці дані є точними й остаточними. Можливо, про це ми ніколи й не дізнаємося — доля
так званих ополченців у Росії взагалі нікого не цікавить,
а щодо жертв із громадян Росії, то тут владі довелося вжити
низку «крутих» заходів щодо засекречення будь-яких свідчень. Так, президент Росії Володимир Путін розпорядився
засекретити кількість загиблих солдатів «у мирні часи».
Якщо ж сім’ї розголосять інформацію, що їхні сини загину272
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ли в Україні, то вони втратять усі виплати й пенсії, а крім
того, за це встановлено й кримінальну відповідальність. Тих
матерів загиблих солдатів, які збирали дані про кількість
втрат на цій гібридній війні, у Російській Федерації вже оголосили «іноземними агентами». За дослідження про участь
армії Росії у війні проти України дисидента Бориса Нємцова
убили. А російські правозахисники через перепони з боку
влади змогли підтвердити лише декілька сотень втрат.
Попри це, деякі дані все-таки потрапили у ЗМІ. Так, російське видання «Деловая жизнь», яке спеціалізується на
звітах про ринки, фінанси й бізнес, ненавмисно оприлюднило дані про кількість загиблих російських солдатів в одному з аналітичних матеріалів під назвою: «Зростання виплат
військовим у 2015 році». От у цьому матеріалі й зазначено,
скільки російських солдатів загинуло й було поранено на
війні в Україні. Щоправда, цензори швидко видалили цифри, але їх уже підхопили інші журналісти, до того ж дані залишилися у веб-архіві. Один із розділів звіту мав заголовок:
«Компенсація військовому персоналу за участь у бойових
діях в Україні у 2014–2015 роках». Зокрема, у звіті значилося: «Так, для сімей загиблих військових, які брали участь
у воєнних діях в Україні, грошова компенсація становить 3
мільйони рублів, а тим, хто отримав інвалідність під час бойових дій — 1,5 мільйона рублів. Крім того, передбачено виплату контрактникам «бойових» за кожен день перебування у зоні воєнного конфлікту в розмірі 1800 рублів. Всього
станом на 1 лютого 2015 року вже було виплачено компенсацію більш ніж 2000 сімей загиблих і 3200 військових, котрі
отримали тяжкі поранення й визнані інвалідами» [179].
Російське видання підсумувало, що витрати на компенсації становили 20 млн доларів. Звісно, це невеликі витрати із 50-мільярдного воєнного бюджету Росії. Однак ці
дані видання «Деловая жизнь» остаточно розвінчали міф
Володимира Путіна про «незначну кількість російських
патріотів», котрі загинули в Донбасі, «воюючи проти неонацистів». Навіть для російських скептиків стає очевидно,
що Кремль остаточно забрехався, твердячи про відсутність
російської армії на українській території.
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А втім, приховування правди триває. Ще одна промовиста цифра — лише 46% опитаних соціологами у Росії заявили, що чули про загибель псковських десантників (50% нічого не чули). 54% росіян вважають їх добровольцями, які
самостійно відправилися воювати на сході України. Лише
кожен п’ятий вважає, що вони відправлені на війну командуванням частини. А ще схвалюють участь російських добровольців у війні 57% росіян. Проте 40% опитуваних вважають, що загибель російських солдатів не можна нічим
виправдати. В той же час кожен третій росіянин переконаний, що Росія повинна надавати допомогу Донбасу, жертвуючи життям своїх солдатів. Хоча є й обнадійливі зрушення.
Так, Лев Гудков звернув увагу на один важливий показник:
ще в березні 2016 р. за вторгнення в Україну виступало 74%
респондентів, а вже наприкінці серпня — лише 43% [220].
Загальний тренд останніх місяців 2016 р. в Росії — наростання тривоги, побоювання, що ситуація може перерости в хронічну війну. Більше того, 26% росіян уже називають відносини з Україною війною. Велика частина росіян
(46%) вже не вірять, що найближчим часом на сході Украї
ни можуть відбулися якісь відчутні зміни, а 25% прогнозують подальше погіршення ситуації. І на цьому фоні знову-таки парадокс: кількість тих, хто вважає приєднання
Криму до Росії більшою мірою виграшем, а не програшем,
зростає. Якщо у серпні 2015 р. таких було 59%, то в листопаді 2016 р. вже 64%. Так що дух агресії і самовпевненість
агресора набирають сили, хоч назагал люди вже втомилися
від надлишку в інформаційному просторі української тематики. Від подій в Україні росіян нині відволікають інші
теми міжнародного порядку денного: вибори у США, європейських країнах та вихід Великобританії з Євросоюзу, падіння цін на нафту тощо. І в цьому є певна логіка піднесення
і спаду інформаційних війн [183].
Тим часом зарубіжні політики й аналітики, стурбовані
авантюристичним курсом Росії, губляться, не знаходячи
відповіді на запитання: «Чому б Путіну просто не піти зараз
із південного сходу України?». Тверезомисляча частина російських громадян ставить питання більш лаконічно: «А чи
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не час злити Новоросію?». Щоб дати правильну відповідь,
слід проаналізувати співвідношення цілей агресивного курсу Росії і її затрат, насамперед економічних, соціальних та
гуманітарних, спрямованих на відродження імперії. Але,
як засвідчує практика, це поза інтересами російської еліти.
Її мислення лежить у зовсім іншій площині.
Правлячий клас Росії виходить із того, зазначає один
з директорів клубу «Валдай» Дмитро Суслов, що в наші дні
на міжнародній арені запанували тенденції хаосу, безладу
і фрагментації. І все це на користь Росії, бо ці процеси взяли
гору над інтеграцією, узгодженістю й порядком у світі. Вирішальними факторами стали не зваженість і поміркованість,
а рішучість і кураж. А якщо так, то ситуація хаосу просто
таки зобов’язує керівників Росії до агресивних вчинків відповідного штибу: «якщо у співвідношенні порядку і хаосу
хоча б мала місце боротьба, то в частині того, що визначає
глобальні тенденції — економіка чи політика — у 2015 р.
відбувся рішучий злам на користь останньої. В році, що
минає, в частині визначення поведінки держав міркування політичного впливу й престижу виявилися набагато
важливішими, ніж фактори економічної вигоди, взаємозалежності й прогресу. Ліберальні ж твердження про те,
що прагнення зростання і благополуччя мінімізують міждержавні конфлікти й запобігають воєнним зіткненням,
в котрий раз довели свою ефемерність». Головна думка
Д. Суслова однозначна: за цих умов хаосу обережний Захід
програє, а радикальна політика Росії дає реальні плоди.
Отже, вірним шляхом ідуть ленінські нащадки [204].
Як вважає цей російський дослідник, світ не пішов шляхом утвердження європейських принципів, а відступив до
часів протистояння початку ХХ ст. і, мовляв, тим самим виграв. Визначальними стали великодержавні протиріччя й
розкол світу на блоки, що протистоять політично і військово, але водночас пов’язані економічно. В російському розумінні у світі нібито однозначно відбулася стабілізація
конфронтації. По-перше, системна конфронтація Росії
та США перейшла в стабільний стан і «навіть почала
сприйматися як норма відносин». По-друге, питання про
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те, як має «формуватися міжнародний порядок в Європі
і на пострадянському просторі, перейшло на рівень відкритої системної конфронтації». По-третє, прийняття
Мінських угод в лютому 2015 р. теж не спричинило видимих зрушень «з урахуванням небажання ні Вашингтона, ні
Москви йти на поступки та приймати правила, які «продавлює» інша сторона, ця конфронтація стала сприйматися
як нова норма двосторонніх відносин». Тобто відбувся процес заморожування протистояння Росії і Заходу. І це підносилося Росією мало не до норми міжнародних відносин,
що мають бути легітимізованими після встановлення нових
правил гри по завершенні президентських виборів у США
в листопаді 2016 р. [204].
Що ж стосується російської агресії в Україні, то цей конфлікт, на погляд Москви, теж давно перейшов ту межу, де
економічні міркування відігравали вирішальну роль. Багато хто з провідних російських аналітиків тепер сумнівається: а чи хто коли-небудь прораховував економічну складову
цієї агресії? Як засвідчує Георгій Бовт, політолог і журналіст правих поглядів, тут раціональне мислення в російських стратегів і не ночувало: «Це все вже давно Велика
Психологія, де, скажімо, воєно-патріотичні традиції (котрі
критики Росії назвуть скоріше мілітаризмом) значно сильніші товарно-грошових відносин». І саме на оцю «пацанську» психологію, коли «здавати своїх» «западло», доводиться зважати. Виходячи з «пацанської» етики відносин,
В. Путін просто не може допустити воєнного розгрому так
званих ЛНР і ДНР. І в цьому він не одинокий. Григорій Бовт
нітрохи не сумнівається: «Якщо представити справу дещо
спрощено, то така психологія, якщо хочете, етика поведінки, формувалася в людях, які нині перебувають на командних постах у політиці й економіці країни ще з радянських
часів» [24].
Що вже тут говорити про декласовані й ущемлені в своїх правах елементи середнього та колишнього робітничого
класу. Під час їхніх дитячих ігор у війну «фашисти» тоді
безумовно втілювали узагальнений образ ворога. Згодом
цей образ було перенесено у доросле життя. На Заході сьо276
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годні ніхто б не взявся проводити паралелі між фашистами
і ультраправими рухами нинішньої Європи. І навпаки: за
радянських часів загроза фашизму завжди була своєрідним
камертоном політичного життя — взяти хоча б літературу
й кінематограф. За наших днів у свідомості безправного населення відбувається те саме — боротьба з фашизмом стала
частиною нинішнього світобачення здичавілого від непевності свого становища російського обивателя. У масовій свідомості росіян, сформованій на моделях ремінісценції «тієї
війни», ополченці південного сходу, що воюють в Україні,
набули статусу новітніх героїв. Бо ж по телевізору сказали,
що вони борються проти укрофашистів, проти сил Зла. Відтак образ бойовика-терориста став вивищуватися над будьякою громадською критикою.
Користуючись цим феноменом, людям навіюють думку,
що ополченці в змозі ігнорувати будь-які команди з кремлівських кабінетів, котрі можуть означати «здачу», «відступ»,
«зраду». Саме тому, без знання цієї російської специфіки,
на Заході, мовляв, не розуміють, що створилася ситуація,
коли «хвіст крутить собакою». А коли так, то неможливо
навіть помислити, що «наші сучі сини зробили своє діло —
їх можна й списати». Ось саме тому Григорій Бовт наголошує, що: «На Заході не розуміють, що такий наказ не може
бути відданий штатськими (скажімо, кремлівськими кураторами) тим людям, які зі зброєю в руках борються нібито
за праве діло» [24].
Тут Георгій Бовт стелить доріжку для президента РФ.
Адже після такої інтерпретації подій, В. Путін, якщо захоче, може «умити руки» і виправдовувати воєнні дії на Донбасі нібито неможливістю впливати на ситуацію в регіоні,
де, мовляв, ведеться якась «громадянська війна». Хоча теза
про «громадянську війну» — пропагандистська байка, такі
собі «Химині кури», вона мало кого переконує. Тим часом
Кремль уже в березні 2016 р. дав зрозуміти, що готовий обговорювати раніше закрите питання щодо заміни вождів неконтрольованих територій на сході України. Мовляв, якщо
питання виборів на окупованих територіях і їх визнання
Києвом буде вирішене позитивно, то від імені В. Путіна обох
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сепаратистів — О. Захарченка й І. Плотницького — «дуже
ввічливо» попросять залишити свої пости «добровільно»
в обмін на посади у РФ, а то й під загрозою фізичного знищення. Замість цих двох мали б з’явитися фігури менш одіозні й більш «респектабельні» [194].
А поки що естетика, так би мовити, «патріотичної, справедливої війни» настільки проникла в інформаційний простір Росії, що затягує дедалі глибше і певною мірою стає самодостатньою. Вона обмежує раціональне поле політичних
і дипломатичних маневрів. Мовляв, що ж тут можна вдіяти,
коли мілітаризація супроводжувала весь радянський період
та всоталася в кров і плоть радянського обивателя. Адже
навіть жнива у нас завжди були «битвою за врожай». Тоді
чому ж ми маємо дивуватися, пише Георгій Бовт, коли наш
мілітарний запал каналізовано на завідомих противників:
«А «фашиствуюча хунта жидобандерівців», що засіла у Києві, — це ж однозначно вороги. І «зрадити наших» простих
російських людей, які взяли зброю на Донбасі, це набагато
гірше, ніж кинути напризволяще відомого піонера з оповідання Гайдара-старшого…».
Але звернемо увагу на найголовніше: люди, які взяли
зброю на Донбасі, виявилися «класово», тобто ментально,
набагато ближчими нинішній російській владі, ніж якісь
там розумники з Болотної площі. А тому «зливати своїх, як
мовиться, «западло», без огляду на будь-які розумування,
що, мовляв, ці звиклі воювати люди потім виявляться в Росії і стануть за звичкою займатися своїм убивчим ремеслом,
відстрілюючи, скажімо, співробітників ДПС. Переконаний,
що такі міркування, якщо вони взагалі існують, є суто вторинними» [24].
Ставка робиться на те, що російські люди пам’ятають
і продовольчі картки, до яких вони, мовляв, звиклі, злиденні дні кінця 1980-х, коли билися в продмазі за качан капусти. Їх важко чимось здивувати, коли вони почали скочуватися до рівня неприкаяного прекаріату. А тому владі й
вдається забезпечувати лояльність до себе не лише високими зарплатами і бонусами в корпораціях для чиновників, а й
наділяючи «жирнішими» пайками окремі верстви простого
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населення. У підсумку ж може виявитися, що психологічно
російське суспільство здатне жити в умовах мобілізаційної
моделі тривалий час. До того ж для зовсім збіднілих представників декласованого індустріального пролетаріату чи
«середнього класу» з’явиться нагода «повоювати» на території України і в такий спосіб задовольнити свої матеріальні
потреби, наприклад, погасити кредит у банку тощо.
З позиції сьогодення картина, яку змальовує Григорій
Бовт, вражає своїм критичним реалізмом і глибокою психологічною проникливістю. І справді — достатньо собі уявити
якогось звичайного менеджера з продажу, скажімо, велосипедів або охоронця (а таких у Росії понад мільйон), який нудиться без діла на прохідній офісного центру. Обидва — здорові мужики, далекі від вершин самореалізації, яких багато
серед прекаріату. Що той, що той намагаються пристосуватися до сірого й понурого, сповненого несправедливості капіталістичного життя. Вони не сприймають його усім своїм
нутром. А тут ще й ці постійні складнощі й хитросплетіння
ринкової економіки: із кредитами під неймовірні проценти,
із постійним страхом втратити роботу, із розумінням того,
що жодних грошей не вистачить у разі хвороби. І це після
блаженних років радянського минулого, коли можна було
не ламати голову й мати, хоч і скромне, зате безтурботне
і прогнозоване життя.
А тут — все життя пішло впоперек: «Світлих цілей немає. Справедливості немає. Є лише знахабнілі до безмежжя глитаї-чиновники, що крадуть без міри, та ще попса,
що стрибає по екрану. І пиво, яким можна усе це запити».
І раптом серед цієї сірої безнадії — доля подарувала представнику «простого народу» шанс стати мужчиною-воїном
і повоювати в Україні: «Людина, що відправилася від усієї
цієї убогості на південний схід України і взяла в руки «калаш», воює вже не стільки за світлу ідею Новоросії, скільки
проти убогості й приниження свого нинішнього російського
життя. Вона набуває смислу. Вона воює за праве діло і проти
«фашистів». Вона вершить, чорт забирай, нарешті, історію
з такими ж, як сама, простими і чесними у своїх поривах
російськими людьми. А тепер уявіть собі, що це навіть не
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конкретний продавець велосипедів із провінції, а ціла держава. Що її може зупинити? Багато хто знає відповідь» [24].
Власне — відповідь класична: мілітаризація завжди
призводить до виснаження продуктивних сил будь-якої
країни. Виснажила вона й Радянський Союз. Виснажує й
путінську Росію. І що найгірше — виснажує людські душі,
принижує людську гідність, зводить людську подобу до безмовного боввана. І тут вже кремлівські політтехнологи роблять ставку на інформаційну війну проти власного народу,
на постійне і послідовне промивання мізків. Звісно, для обивателя першу скрипку грає примітивна «кисельовщина» з її
«розіп’ятими хлопчиками». Але не будемо опускатися до
їхнього рівня, коментуючи їхнє штукарство.
Візьмемо фігури вищого рівня, того ж Сергія Караганова — почесного голову президії Ради із зовнішньої й оборонної політики. Саме він безнастанно пропагує, що Росія
у своїй зовнішньополітичній діяльності орієнтується аж на
дві національні ідеї: перша — суверенітет, друга — оборона.
А тут ще й випало щастя: В. Путін об’єднав ці дві ідеї одним
поняттям «патріотизм», і відтоді, стверджує С. Караганов,
«ми поки що просуваємось у правильному напрямі». Орієнтиром у цьому «патріотичному» поході слугує месіанська
ідея, що божественне провидіння Росії полягає в тому, щоб
тримати пістолет біля скроні НАТО: адже щойно цей блок
«неочікувано побачив, що у нього від виска відведений пістолет, роль якого відігравав Радянський Союз із своїм ядерним потенціалом, — вони тут же почали бомбити беззахисну Югославію».
Агресивну сутність російського месіанізму в Росії вже
мало хто приховує, бо вона стала очевидною. Лише маргінальні аналітики все ще звертаються до старих пропагандистських кліше про нібито антиконституційний переворот
у Києві під час Євромайдану, про можливість якихось погромів російськомовних в Україні, про загрозу справі миру
і прогресу з боку «Правого сектору». Все це нині — пропагандистське сміття, в яке вже мало хто вірить.
Головний лейтмотив сьогоднішньої кремлівської пропаганди — Росія «встала з колін» і буде говорити з усім світом
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з позиції сили. Сергій Караганов заявляє про це цинічно відверто: «Взагалі, як мені здається, маховик усієї української
історії було запущено в 2007–2008 роках, після того, як ми
дізналися, що американці за спиною навіть своїх європейських колег вирішили запустити процес прийняття України в НАТО». Справа, мовляв, склалася так, що американці
тихцем від Європи пообіцяли поставити питання про негайне прийняття України в НАТО. Європейці цього кроку не
сприйняли, а тому розгляд питання про входження України і Грузії в НАТО було відтерміновано на більш пізній час.
Саме тому Путін, приїхавши на саміт НАТО до Бухареста,
у трактуванні С. Караганова, нібито сказав прямо: «Панове, якщо ще раз постане питання про те, що Україна може
стати членом НАТО, то України не буде. Що пообіцяв, те й
зробив. Хоча й частково. Успішність нашої зовнішньої політики уже в тому, що за два останні роки у наших партнерів
відбувається призвичаєння до того, що Росія буде діяти так,
як діє тепер, виходячи із своїх інтересів, й інтереси ці слід
поважати» [102].
До якого пункту призначення дійшла Росія у своєму
новому месіанському поході, хотілося б передати словами
того ж С. Караганова, зберігши автентичність лексики й
ментальності. Наведемо уривок його бесіди із журналістами
The New Times мовою оригіналу:
С. Караганов: «Демократия сама по себе — это хорошо,
плоха ничем не сдерживаемая демократия. Российская
внешняя политика уже тем хороша, что отучает мир от одной новой заразы, которая называется «демократический
мессианизм». У нас уже были разные мессианизмы: и христианский, и коммунистический, и исламский — и там,
и там мы имеем дело с навязыванием — силой извне — своего представления о мире. Сейчас все начинают понимать, что
больше такое не пройдет. Потому что это означает, что страны и народы получат возможность выбирать свой путь сознательно, ну или более-менее сознательно. А это и есть свобода.
Вопрос: А когда Россия с помощью Гиркина-Стрелкова, Гиви и Моторолы приносит в Донбасс «русский мир»,
который затем в течение считанных месяцев уносит
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тысячи жизней, — это к какому виду «мессианизма»
можно отнести?
Ответ: С Украиной была допущена крупная ошибка. Значительная часть российской элиты пребывала
в убежденности, что украинский народ — братский народ,
который хочет с нами объединиться, и Донбасс станет только первой искрой. А украинский народ, как оказалось, не
хотел объединяться.
Да и нужно ли было само объединение? Российские элиты не очень понимали, насколько разрушена была Украина
за последние четверть века. Поняли по-настоящему только
тогда, когда мы вошли в Крым…» [102].
Невже на «мудру голову» міжнародного експерта С. Караганова зійшли прозріння і покаяння за допущені помилки? Блажен, хто вірує! У його трактуванні виявляється, що
помилка Росії була у її поступливості Заходу. І ось, нарешті,
цей Захід все-таки зрозумів, з ким має справу: «Захід починає примирятися з тим, що ми гратимемо за тими правилами, які самі вважаємо справедливими, а не за їхніми правилами. Це викликає лють, але ця нова реальність пробиває
собі дорогу в головах правлячих класів на Заході».
Здається, експерту невтямки, що на міжнародній шахівниці не може один учасник грати за одними правилами,
а другий — за іншими. Але, ставши в позу тріумфатора,
кремлівський ідеолог віщує: «На Україні конфронтація не
закінчилася і триватиме ще довго. Україна буде розвалюватися й викидати кризу назовні. Жаль українців, жаль
росіян. Жаль, що ми помилилися, про що я давно писав,
і що нині визнав і Путін — ми були надто поступливими.
А якщо б ми раніше сказали планам розширення західних
союзів «ні», то не довелося б починати всю цю історію, не
загинули б люди» [103].
На кого розраховані ці «миролюбні» теревені, сказати
важко. Мабуть, у Росії є попит на таку пропагандистську
жуйку серед того ж декласованого елемента, який шукає
для себе втіху в тому, що хоч жити стає з кожним днем важче, але ж зате, мовляв, нас сьогодні боїться увесь світ. І є за
що боятися, бо за визнанням того ж С. Караганова, «нині ми
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перебуваємо в проміжному стані, що дуже тривожить мене.
Я дуже сподівався на Крим, на те, що піднесення патріотизму в елітах й суспільстві дасть можливість розпочати економічні реформи всередині країни». Однак, визнає експерт, усе
пішло не так, «ми сидимо й нічого не робимо. Санкції оголошені, ворожа політика зовнішнього світу — куди вже «краще», щоб розпочати? Очевидно, російська еліта не дозріла до
тієї ситуації, до якої вона дозріла за Олександра ІІ, коли він
після Кримської війни запустив реформи, що забезпечили
велетенський ривок Росії наприкінці ХІХ століття» [103].
Як на нашу думку, історична аналогія нинішньої анексії
Криму Росією з Кримською війною часів Миколи І дуже доречна: обидві вони засвідчують гнилість правлячого режиму.

6.4. Про «межеумочное состояние» Росії
До російськомовного терміна у цьому заголовку довелося
вдатися внаслідок складності його перекладу на українську.
У словнику С. Ожегова цей термін трактується як «лишенный четкости, точности, половинчатый или промежуточный». В «червоному» російсько-українському словнику переклад подається лише як «проміжний», або «перехідний»,
що надто звужує палітру передачі нюансів. Щоправда, російське поняття «межеумье» перекладається українською
як «придуркуватість», що теж видається однолінійним. На
наш погляд, поняття «межеумочное состояние» заслуговує на розкриття в цілісній філософській концепції. Але це
справа часу і самих філософів.
Доки ж філософи вийдуть на якусь завершену концепцію, звернімося до проблем сьогодення із цим самим «межеумочным состоянием». На думку С. Караганова, це саме той
стан, у якому перебуває нині російська еліта. Повіримо йому
на слово — на місці видніше. Пункт перший, яким С. Караганов ілюструє цей стан, зводиться до того, що «існуюча економічна модель і методи управління російською економікою нежиттєздатні. Те саме можна сказати про управління
зовнішніми боргами» [104]. В цьому пункті теж не станемо
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заперечувати — все і так очевидно, хоч би з огляду на те, що
зазначеною проблемою експерт переймається безупинно.
Про це свідчить низка його інтерв’ю впродовж 2016 р.
Утім, він шукає виправдання ситуації, що склалася. Причина відсутності реформ у внутрішньополітичному житті полягає, за його твердженням, у тому, що «наша зацикленість
на зовнішній політиці, в тому числі на безнадійному українському напрямку, відвертає увагу бюрократії від необхідності
дій щодо забезпечення російського повороту на Схід. Частина бюрократії й ідейно, і професійно, і матеріально пов’язана з «напрямом» лише на Захід». А оскільки російська еліта
безнадійно відстала в розумінні головних трендів світового
розвитку, то «майже нічого бюрократично не робиться, тому
що частина еліт перебуває в прострації. А частина еліт, в тому
числі й «приекономічних», хоче, щоб усе завалилося й стало, як у 90-ті роки… Це межиумочний стан… А якщо в Росії
почнеться значне економічне падіння і політична криза, то
європейськи орієнтовані еліти це остаточно доб’є, їм просто
не буде місця. Нічого доброго в цьому немає» [103].
Знову ж таки цікавий поворот — проведенню економічних реформ заважає, як виявляється, безнадійний український напрям та націленість частини російської еліти на
Захід. Тобто ворог зовнішньополітичний пов’язується із супротивником внутрішньополітичним, а останньому пророкують непрості часи: вони таки дочекаються, що «їм просто
не буде місця».
Невже справи в країні настільки кепські? Здається, що
так. Якщо проаналізувати підсумки 16-річного перебування В. Путіна при владі (президент — прем’єр — президент),
то ознаки провального падіння сьогодні вже очевидні. Саме
про це йдеться у матеріалах доктора економічних наук В’ячеслава Іноземцева — відомого публіциста, блогера і громадського діяча. Так, зазначає він, уже в перші робочі дні
2016 р. увага росіян була зосереджена переважно на курсі
долара (77 руб. за дол.) і цінах на нафту (31 дол. за барель) —
спокійно сприймати ці цифри було нереально. Був час згадати, що саме під новорічні свята 16 років тому Володимир
Путін переїхав у Кремль. Наступний, 17-й, рік його правлін284
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ня ознаменувався тим, що, крім енергоносіїв, в економіці
Росії мало що залишилося. Хіба що військово-промисловий
комплекс тримається на плаву. Показово і те, що середня
заробітна плата у доларовому еквіваленті зменшилася до
рівня 2006 р. Та ще впродовж останніх трьох років відбувся
відтік капіталу в 280 млрд доларів, а воєнний бюджет у доларовому еквіваленті зріс у 4,4 раза. І все це увінчала державна бюрократія. Вона остаточно перетворилася на правлячий клас, розпочала дві війни (Україна і Сирія) впродовж
останніх двох років, налякавши основних господарських
партнерів, які кинулися врозтіч з російського ринку.
І це тоді, коли у нинішньої російської влади були всі
можливості перетворити країну якщо не на новий Китай,
то, принаймні, на нові Емірати. Мало кому так сприяла
кон’юнктура на ринку нафти, як В. Путіну — котирування
нафти зросло з 28,5 дол. за барель у 2000 р. до 102 дол. за
барель у 2010–2014 рр. Тож гроші в Росії стали активно проїдати, а президента В. Путіна народ мало не обожнював, бо
хотів лише заробляти на нафті, споживати й радіти процесу
«вставання з колін».
А тим часом опікуваний державою монополіст — корпорація «Газпром» — у 2015 р. добула газу менше, ніж
в 1999-му: 414 млрд проти 545 млрд кубів. Рівень газифікації російських населених пунктів за 2015 р. зріс на 0,1%
і сягнув 65,4%. З такими темпами завдання повної газифікації країни буде виконано на початку ХХІІ ст. «Внешэкономбанк» (ВЭБ) після багатьох років роботи став потенційним банкрутом. На його спасіння державі тепер доведеться
витратити більше 1 трлн рублів. А в цілому, пише В. Іноземцев, «якщо оглянутися на історію російської економіки
в путінську епоху, стане зрозуміло, що розвивалися практично тільки недержавні галузі: оптова і роздрібна торгівля, комунікація і зв’язок, приватні банки, будівництво,
сфера комерційних послуг. Держава була економічним
гальмом» [95].
Ще один показовий пункт — інфраструктура. В країні, що переживає нафтовий бум, як правило, його наслідком стають передусім будівництво автомобільних доріг,
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швидкісних залізничних магістралей, мостів і естакад, розвиток енергетичних мереж. Це відбувається скрізь по світу,
крім Росії. Тут за 16 років не було здано в експлуатацію жодного кілометра сучасного залізничного полотна, пристосованого для швидкісного руху. Доріг у 2014–2015 рр. будували
в 4 рази менше, ніж у 2000 р. За 16 років приріст потужності
морських портів виявився вдвічі меншим, ніж приріст перевалки лише в одному порту Шанхая. А тому В. Іноземцев закономірно ставить запитання: «Де ж «вставання з колін»?
Де єдність російської території і зручність проживання на
ній? Цього як не було, так і немає. Є лише красиві обіцянки,
кожен рік схожі на ті, що давалися раніше. Впродовж усіх
років перебування при владі Путін обіцяв країні «подвоєння ВВП» і «злізання з нафтової голки». Парадоксально, але
перше гасло було озвучене в 2003 р., й у нас є всі шанси вже
до 2018 р. повернутися до таких самих доларових показників ВВП, які були в країні на той час» [95].
Такими ж катастрофічними виявилися результати «реформ» соціальної сфери і роботи держструктур, відповідальних за забезпечення нормального життя громадян. В країні,
де казна лопається від нафтодоларів, майже знищено систему безкоштовної охорони здоров’я. Усі рейтинги фіксують
обвальне зниження якості середньої освіти, а виші давно стали фабриками з виробництва нібито спеціалістів із нічого не
вартими дипломами. Щоправда, найбільш показовим є те, як
швидко і, схоже на те, невідворотно починає розвалюватися
показне благополуччя у міру здуття нафтового міхура. Уряд
уже п’ятий рік не може нічого вдіяти для того, щоб хоча б
загальмувати зниження темпів росту. Він три роки поспіль
заморожує приватні пенсійні накопичення, здійснюючи по
суті примусове запозичення у громадян. Резервний фонд,
яким так пишалася влада останніми роками, може бути розтраченим уже через рік-півтора. Перші ж ознаки падіння цін
на нафту спричинили призупинення індексації пенсій, і, судячи з усього, не за горами радикальне скорочення соціальних виплат, виражених навіть у рублях, що вдвічі знецінені.
І все це відбувається тому, зазначає В. Іноземцев, що
«країною управляє людина, яка багато говорить, але не
286

Розділ VI. Україна і фашизація Росії: по той бік толерантності

готова робити практично нічого конкретного, покладаючись більше 10 років на позитивні тренди, що задаються
ззовні. Це і є державне безсилля. Влада здатна витратити
скільки завгодно мільярдів, але не може ні поставити справді амбіційні завдання, ні підібрати належні кадри для їх
вирішення, ні простимулювати бізнес, ні надихнути громадян на що-небудь, крім повторення засмальцьованих гасел.
Спостерігаючи за котируванням нафтових ф’ючерсів, що
постійно знижуються, російська влада перебуває в оціпенінні від побаченого і, скидається на те, сподівається лише
на предковічне російське «авось» [95].
Що ж стосується зовнішньої політики, то тут взагалі —
провал за провалом. Україну, вважає В. Іноземцев, кремлівській владі вдалося перетворити на ворога, а тим часом
навіть союзники у Середній Азії дедалі прихильніші до
Китаю, що є основним інвестором у цьому регіоні. Санкції
Заходу чимраз більше даються взнаки. А тим часом громадськість починає глибше усвідомлювати, що, розпочавши
воєнну операцію в Сирії, ніхто не подумав про ресурси. Виявляється, що для успіху в ній потрібно значно більше сил
і засобів, ніж Росія може собі дозволити.
Звісно, білякремлівські ідеологи намагаються виправдати факт втручання Росії у близькосхідні проблеми. Той
же С. Караганов налічує чотири основні причини вторгнення Росії у Сирію. Причина перша — російські аналітики спрогнозували, що регіон Близького Сходу буде розвалюватися впродовж 20–30 років. А тому, мовляв, Росія
має впливати на ці процеси, адже «там десятки тисяч потенційних терористів, і краще, щоб вони один одного повбивали чи ми їх повбивали, аніж щоб вони розмножувалися й далі, в тому числі й до наших кордонів». Це, як нам
здається, щось схоже на зразок Варфоломіївської ночі:
«вбивайте всіх, а Господь сам розбере, хто католик, а хто
протестант».
Причина друга — Росія зацікавлена підтримувати на
Близькому Сході баланс: не дати перемогти ані шиїтам,
ані сунітам. Знову-таки очевидна стара імперська політика
«поділяй і владарюй».
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Причина третя: «звісно, ми маємо справу з надуванням
щік. Нам хочеться бути великою державою. Це, якщо хочете, ще одна національна напівідея, яку ми отримали від Петра і Катерини». Тут С. Караганова теж можна зрозуміти:
ну як не покуражитися бомбардуваннями у Сирії, якщо так
хочеться підтримати імперські традиції царизму!
І нарешті, четверта, чи не найважливіша для нашого
аналізу причина в інтерпретації С. Караганова: «… погоджуся з тим, що Сирія стала способом відволіктися від України
і, відповідно, перевести наші відносини із західними країнами в іншу площину. Це вдалося повною мірою» [102]. От
чи вдалося, чи ні, слід добре все зважити. Так, цілі й головні
причини військових вторгнень експерт визначив і виправдовує їх, але його оптимізм спадає, коли доводиться оцінювати конкретні результати воєнний акцій. Виявляється, що
очікуваних результатів так і не досягнуто.
По-перше, чи були переведені відносини із Заходом
в іншу площину після агресії проти України? Судячи з усього — ні. Санкції продовжують діяти. Та й сам С. Караганов
визнає, що «навколо Мінська‑2 триває торг, незрозуміло,
щоправда, з приводу чого». То в чому ж тут успіхи Росії?
Невже в тому, що вона зриває Мінські домовленості?
По-друге, повертаючись до переможних реляцій щодо Сирії, С. Караганов визнає, що, «не зважаючи на очевидні успіхи на воєнному та дипломатичному театрі дій, виграти цю
війну неможливо. Із Сирії слід в будь-який момент бути готовими піти. І варто заздалегідь готувати населення [Росії?] до
такого сценарію. Це по-перше. А по друге, дуже важливо попутно не влізти у ще який-небудь конфлікт». Відразу виникає запитання: який сенс в окремих успішних воєнних операціях, якщо війну виграти неможливо в принципі? Ось саме
цей момент і вносить розгубленість в оцінки С. Караганова.
Тому, по-третє, він сам визнає: «Мене дуже турбує конфлікт з Туреччиною, яка, звичайно, підло нанесла нам удар
у спину… Але й наша реакція була значною мірою емоційною.
У підсумку хоч би не сталося «другої кримської війни» [102].
Все-таки знання історії іноді наводять і С. Караганова на
корисні аналогії: як писалося ще за радянських часів «по288

Розділ VI. Україна і фашизація Росії: по той бік толерантності

разка в Кримській війні 1853–1856 років показала всю гнилість царського режиму». Отже, підводячи підсумки 2014–
2016 рр., проведених під знаком «Кримнаш», коли Крим
став своєрідним важелем, який би мав перевернути ситуацію і відвернути увагу росіян від проблем внутрішньої політики, події розгорталися у прямо протилежному напрямі.
Економіка переживає серйозну кризу, девальвація рубля
трикратна, дешеві західні гроші для бізнесу недоступні й залишаться такими ж у досяжній перспективі. До того ж Росія вторглась у Сирію, загострила відносини з Туреччиною
та ще й опинилася в невигідному становищі в ООН у площині «моралі і права». І тут закономірно виникає запитання:
то ж чи варто було вдаватися до агресії проти України?
На це запитання щиро відповісти не вдавалося ще жодному білякремлівському політику. Та воно й зрозуміло: якщо
поставити під сумнів стратегічний геній В. Путіна, то доведеться з інсайдерів Кремля швидко опинитися серед аутсайдерів. Доля Гліба Павловського та й ряду інших політтехнологів, відсторонених від коридорів влади, наочний приклад
цього. Сергій Караганов це дуже добре розуміє, а тому вдається до обхідних шляхів. Як ми пам’ятаємо зі слів одного з кіногероїв, той описував схожу ситуацію таким чином:
«Так вы спросите, я имею счастье? И я отвечу: чтобы да,
так нет». З одного боку, С. Караганов стверджує про тріумф
російської зовнішньої політики, бо «все те, що відбулося
в Криму, було неминуче», а з другого — застерігає: «з ослабленою економічною базою в кінцевому підсумку не може
бути стратегічно вивіреної зовнішньої політики» [102].
Чому ж тоді неминучою була анексія Криму? А тому, що
Росія відроджує імперську політику. І, як зазначає експерт,
тут слід почати з того, щоб визнати: «сфери і зони впливу —
це природний стан світу. Якщо хтось це заперечує, буде за
це покараним… Росія — абсолютний світовий гравець. Взагалі їх у світі три — США, Росія і Китай: можливо, у найближчому майбутньому з’явиться і четвертий — Індія. Все,
інших гравців немає» [102].
З огляду на такі глобальні амбіції неминуче виникає зазапитання: а як же провадити зовнішньополітичний курс «з
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ослабленою економічною базою», «без стратегічно вивіреної
зовнішньої політики», та ще й із визнанням того, що «Росія,
на відміну від СРСР, — не ідеологічний гравець». До того ж
країна перебуває в «межиумочному» стані. Чого ж чекати
від такої «межиумочної» країни?
Тут буде не зайвим «зупинитися і оглядітися», тобто простежити еволюцію російської агресії хоча б від часу
анексії Криму. Для цього вдамося до густого цитування Андрія Піонтковського, який постійно тримає проблему в полі
зору своєї аналітики. Відправною точкою відвертого скочування Росії до фашизму він вважає виступ президента Росії
В. Путіна 18 березня 2014 р., коли його спічрайтери взяли
за модель судетську промову А. Гітлера. І це була фатальна помилка В. Путіна: «Не можна відкривати могили таких
мерців. Країна, що перемогла німецький нацизм і зробила
перемогу своїм язичницьким культом, захоплено проковтнула всі диявольські ідеологеми нацистської пропаганди,
помноженої на можливості сучасного телебачення — роз’єднаний народ, збирання німецьких (російських) земель, Третій Рейх (Русский Мир, Пятая Империя), Ein Volk ein Reich
ein Fuhrer, жменька націонал-зрадників» [52].
З цього все пішло й поїхало. Уже 17 квітня на прямій лінії із громадянами Росії, зазначає А. Піонтковський, В. Путін «насамперед надихнув нас, повідомивши, що всі ми є
носіями унікального генетичного коду». Віддавши належне
якостям інших народів (меркантильність, завбачливість,
наприклад), Путін особливо підкреслив фундаментальну
перевагу російського народу — духовність. І, наостанок,
президент Росії «поставив перед розігрітим племенем нову
ціль, що надихає — Новоросія: шість російських областей,
незаконно переданих Україні чи то жидобандерівцями, чи
то жидобільшовиками (бог їм суддя). А його телехолуї пояснили, що не з Україною якось воюємо, а з розтлінним Заходом на чолі із США ведемо на території України Четверту
Світову гібридну війну за нову Ялту, за переділ світу на користь Росії, що піднімається з колін».
І от, минуло 2 роки і 258 днів, і під час проголошення послання В. Путіна Федеральним Зборам Російської Федерації
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1 грудня 2016 р. перед аудиторією, за оцінкою А. Піонтковського, постав «старенький письмоводитель, схожий на пізнього Брежнєва», який півтори години щось говорив «про
небувалі успіхи гнилої клептократії». Тобто зміни відбулися
разючі: майже три роки громом переможних реляцій увагу
російського обивателя відволікали від наростаючої економічної і соціальної катастрофи в країні. І ось настав час, коли невиграшна внутрішньополітична тематика знадобилася «національному лідеру» для того, щоб відволікти увагу росіян
від фундаментальних поразок широко закроєної «Російською
фашистською весною 2014 року» чергової гібридної війни.
Про що йдеться насамперед? Що найголовніше для України, вважає А. Піонтковський, «безумна концепція «русского мира» була відторгнута переважною більшістю етнічних росіян — громадян України. Вони залишилися вірними
українській державі і її європейському вибору. Ставка на
братерське розчленування України провалилася, а осяяна
Новоросія згорнулася до бандитської «Лугандонії», котру
Москва відчайдушно намагається увіпхнути назад у політичне тіло України». Крім того, стало очевидно, що не
спрацював ядерний шантаж В. Путіна стосовно Заходу. Не
зважаючи на ядерні погрози, НАТО ухвалило рішення щодо
розміщення своїх контингентів у країнах Балтії для захисту від «потенційних збирачів російських земель». І насамкінець, сирійська авантюра обернулася для кремлівських
діячів тавром воєнних злочинців, що зав’язли у новому Афганістані. От саме тому «вся зовнішньополітична частина
послання й звелася до фінальної запобігливої скоромовки
про бажаність добрих відносин з Америкою і спільну з нею
боротьбу з міжнародним тероризмом. І жодної тобі кузькиної матері, і жодних сакральних Херсонесів». І ось перед російським обивателем постало питання: «Химера «русского
мира» — що це було насправді? Дурість чи зрада?»… Фашизоїдного запалу у більшості обивателів вистачило лишень
на два з половиною роки» [52].
Однак залишилася проблема: як на цю нову ситуацію
відреагує ситий гедоністичний і забюрократизований Захід:
чи не піде він на чергову мюнхенсько-женевську оборудку?
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Розділ VII.
УКРАЇНА І РОСІЙСЬКА СТРАТЕГІЯ
«ГЛОБАЛЬНОГО ВІЗАНТИЗМУ»
«Що означає слово «гарантії» — ми
дуже добре знаємо із Будапештського
меморандуму. Більше такого бути не
повинно».
Петро Порошенко
«Византизм — отличительные особенности византийского быта: деспотизм,
бюрократизм, подчинение церкви государству, преклонение перед внешними формами религии без нравственных
правил; лесть, пышность, разврат».
Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Чудинов А. Н. 1910 г.

Ще зовсім недавно ми з радістю констатували той факт,
що холодна війна відійшла в минуле — комунізм пішов
у небуття, а розпад СРСР знаменував факт сходження з історичної арени велетенської імперії. Воістину це була подія біблійного масштабу: не кожному поколінню випадає
щаслива доля бути свідком такого історичного зрушення.
А надто, якщо при цьому не зроблено жодного пострілу.
Зоря західних цінностей, здавалося б, освітила остаточну
перемогу ліберально-демократичної ідеї. Росія стала партнером Заходу, а диктат Сполучених Штатів Америки в однополюсному світі не відбувся.
Мова могла йти лише про епоху домінування Заходу на
чолі зі Сполученими Штатами — останньою із наддержав на
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той час у світі. Китай ще тільки набирав обертів. А тим часом у світі активізувалося завдання утвердити європейські
принципи співробітництва на велетенському просторі від
Лісабона до Владивостока. Україна також отримала шанс
увійти (в дещо віддаленій перспективі) до співдружності
розвинутих світових держав як рівна поміж рівними.

7.1. Росія: глобальна візантійська стратегія
Від спогадів навертає сльоза розчулення: «О где же вы
дни любви, сладкие сны, юные грезы весны?». Замість
«юных грез», ми побачили злочинну реальність «русской
весны»: анексію Криму, вторгнення на Донбас, а в підсумку — попрання норм міжнародного права. Своєрідним брендом (чи то Каїновим тавром?) »русского мира» стала формула колумніста урядової газети «Известия» Ігоря Караулова:
«Легитимно — нелегитимно, легитимно — нелегитимно.
Легитимна сила. Легитимна воля. Легитимна стойкость.
Легитимно отчаяние. А нормы международного права можете засунуть себе в задницу. Точнее: проверьте — они уже
там. И всегда там находились». Це вже вам не «совок», це й
не просто ідеологія. Як зазначає російський публіцист Дмитро Шушарін: «Это претензия на новый большой стиль, более близкий к нацистскому, чем советскому» [247].
І цю претензію на нове слово в політиці мав би хтось вгамувати!
В умовах ускладнення міжнародних відносин таку роль
могли б взяти на себе лише Сполучені Штати Америки. Тож
осмислення ролі й значення США на міжнародній арені
ставало дедалі актуальнішим. І неспроста: складалося враження що Захід, зазнаючи потужного тиску з боку авторитарних Росії, Китаю й Ірану, більше зосереджувався на
внутрішніх проблемах. До того ж у Німеччині й Франції щодалі відчутнішої популярності набирали консервативні партії. Та й у країнах Східної Європи зримо намітився потяг до
авторитаризму й культивування симпатій до Росії. В європейському політикумі почастішали й розмови про втому від
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санкцій, запроваджених щодо Росії за її агресивні насильницькі дії проти України.
Що найгірше — точилися розмови про необхідність
поступової відмови від політики «ізоляції» Росії, якої дотримувався президент США Барак Обама. Натомість Європейський Союз здебільшого зосереджувався на проблемах,
пов’язаних з поширенням на всьому континенті рухів на
кшталт Брекситу. А тут ще й несподівана перемога Дональда Трампа на президентських перегонах у США. Як зазначає
впливовий американський політичний коментатор Чарльз
Краутхаммер, в країні подейкують, що, мовляв, «час скинути із себе тягар ХХ ст. — перестати займатися збереженням світового порядку і докладати надлюдських зусиль
в ім’я всезагальних цінностей. Боротьби проти фашизму й
комунізму, що тривала два з гаком десятиліття, вповні достатньо. Хіба ми не заслужили того, щоб відійти від справ
і спокійно відпочити?» [118].
А тим часом доводиться брати до уваги факт піднесення
Китаю — ще однієї (крім Росії) держави-ревізіоніста, що оспорює існуючий світовий порядок. Слід враховувати й те,
що здійснений Сполученими Штатами «розворот у бік Азії»,
судячи з усього, не досяг бажаного успіху повною мірою:
«Філіппіни відверто перейшли на бік Китаю. Потім вслід за
ними рушила й Малайзія. Та й решта азіатських союзників
США починають шукати шляхів відступу й можливостей
підстраховуватися. Коли президент Китаю звернувся минулого місяця [жовтень 2016 р.] в Перу до представників країн
Тихоокеанського регіону, він заявив, що Пекін готовий взяти на себе клопіт про те, що залишилося від Тихоокеанського партнерства, від якого нині вже відмовилися керівники
обох великих політичних партій США» [118].
Тoж у ситуації, що складається, навряд чи сувора реальність історії дасть можливість Сполученим Штатам сподіватися на створення якихось казкових умов, за яких світова
стабільність буде підтримуватися сама собою, без участі американців. Як свідчить досвід, політика ізоляціонізму рано
чи пізно призводить до розрухи і хаосу. Україні ж слід виходити з існуючих реалій і вирішувати свої нагальні проблеми.
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Втім, ситуація хаосу не з’являється сама собою. Її плекають, леліють і тиражують. Як засвідчують події 2016 р.,
не досягнувши своїх цілей в агресії проти України, В. Путін вдався до спроби стати одним із найвпливовіших гравців
у розв’язанні близькосхідної кризи, щоб домогтися визнання Росії другою світовою потугою після Сполучених Штатів.
За оцінкою оглядача Sueddeutsche Zeitung Юліана Ханса,
«ведучи війну в Україні і Сирії, глава держави по-новому
формулює питання про місце Росії у світі». Йдеться насамперед про ревізію факту розвалу Радянського Союзу і спробу «вдовольнити імперську тугу своїх співвітчизників» [89].
Як засвідчили подальші події, на цьому шляху Кремль
не спинився ні перед ядерним шантажем, ні перед застосуванням «бочкових» та вакуумних бомб (поки що не заборонених міжнародним гуманітарним правом) у варварських
бомбардуваннях арабських міст. Наприклад, у Сирії, в районі Латакії, було зафіксовано використання російських важких вогнеметних систем, у яких «термобаричні боєприпаси
мають надзвичайно сильний ефект ураження. Так, температура в епіцентрі вибуху підвищується до тисячі градусів,
гарантовано випалюючи все живе на відкритій місцевості й
в укриттях. Крім того, об’ємний вибух спалює атмосферний
кисень, що різко зменшує тиск, і ті, хто вижив, все одно загинуть від розриву внутрішніх органів» [180].
Саме тому, зазначає правозахисна організація Human
Right Watch, із врахуванням великої площі ураження цих
боєприпасів, збройні сили «повинні дотримуватися максимальної обережності й утримуватися від їх застосування
в населених пунктах або ж поблизу них». Однак, як зазначає міжнародна організація Amnesty International, «унаслідок російських авіаційних нальотів бомбардуванням було
піддано багато об’єктів цивільної інфраструктури, в тому
числі й житлові будівлі, мечеті, магазини й медичні заклади». Ці атаки несли смерть великій кількості мирних жителів. Саме тому подібні атаки можуть бути прирівняні до
воєнних злочинів [48].
Як зазначає арабський оглядач Абдулла Аш-Шайджі,
у регіоні Близького Сходу «Росія довела ситуацію до хаосу
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й розгардіяшу, продовжуючи підступно наполягати на примиренні в районі Алеппо і в той же час здійснюючи злочини
проти людяності». У скоєнні воєнних злочинів у Сирії звинуватив Росію також президент Франції Ф. Олланд, він вимагав розгляду цього злочину в Міжнародному суді. Таку ж
позицію зайняли США. За словами постійного представника США в ООН, Алеппо — це «місто мучеників», а Росія
своїми бомбардуваннями здійснює «варварські дії». Однак,
зазначає Абдулла Аш-Шайджі, «Росія не переймається
міжнародною обстановкою, вона повернулась до вбивств
і насильств, що кожного дня забирають десятки життів. Таким чином, ми бачимо поглиблення холодної війни між Заходом на чолі із США (спільно з Англією, Францією і НАТО)
й Росією, котра виявилася ключовим гравцем на Близькому
Сході в союзі з Іраном, Туреччиною і Єгиптом, що зблизився
з ними. Все це змінює баланс у сирійській трагедії. В атмосфері бурхливої холодної війни New York Times оголосила
Росію «поза законом», після того як та продемонструвала
свою непоступливість і наполегливо виступала за продовження бомбардувань» [5].
Отже, на прикладі Близького Сходу стало очевидно, що
стратегія Росії полягає у нагнітанні напруженості й конфронтації в світі. І в цьому Росія бачить для себе належний резон: на фоні ослаблення американців і відсутності
арабського плану врегулювання близькосхідної проблеми
Кремль вбачає у політиці холодної війни саме той фактор,
що сприяє широкоскроєним процесам фрагментації світу
і повернення до «політики осей», розподілу світу на «зони
відповідальності».
Саме про це йшлося у виступі Президента України Петра Порошенка на пленарній частині щорічної зустрічі
Yalta European Strategy 2016 р. Зокрема він звернув увагу
європейської громадськості на те, що сотні мільйонів доларів течуть на Захід для підтримки національного егоїзму,
втоми від інтеграції, ненависті й нетерпимості. «Масштабна пропаганда, — наголосив він, — стала характерною
рисою сьогодення. Демократичний світ втрачає контроль
над власними цінностями. Російська пропаганда не лише
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використовує слабкі місця Заходу. Вона наповнює Захід
своїми параноїдальними ідеями та перетворює маргінальні
течії на мейнстрим. Росія намагається влізти в голову західній цивілізації. Євроскептицизм, антиамериканізм, ізоляціонізм — все це руйнує поточну систему координат західної цивілізації» [166].
На переконання П. Порошенка, така стратегія Кремля покликана розпочати новий європейський проект, мета
якого «змінити проєвропейські політичні еліти, підірвати
західні цінності, руйнувати єдність в Євросоюзі та в НАТО.
В результаті може з’явитися альтернативна Європа. Європа,
побудована на егоїзмі, популізмі й цинізмі. Після виборів
у ключових європейських столицях цілком може з’явитися
принципово нова Європа. Наступні місяці стануть «моментами істини» для Заходу» [166].
Саме тому під час агресії Російської Федерації проти суверенної, незалежної, вільної і демократичної України ми
особливо гостро відчуваємо потребу в єдності Європи та солідарності її прогресивних сил з нашою державою. Адже сьогодні ідеться не лише про захист України, а насамперед про
захист нашої спільної Європи. І європейці мають поставитися з належною відповідальністю до власної долі.
Те, що російські ЗМІ безпардонно проводять жорстоку
роботу, спрямовану на масове здичавіння власного населення, вже ні для кого не секрет, а «розіп’яті хлопчики»
стали наочною ілюстрацією здичавіння самої російської
журналістики. Шкода, що до останнього часу реакція Заходу обмежувалася несхвальним поглядом або ж заклопотано-засуджувальними заявами. Та, врешті-решт, й у Європі усвідомили, що Росія постійно й настирливо вдається до
пропагандистського поширення своїх шкідливих цінностей
по всьому світу.
Динаміку цього процесу переконливо подає грузинський
аналітик Тенгіз Аблотія: «Першою ластівкою стала англомовна телекомпанія «Раша тудей», котра спершу не викликала нічого, крім іронії і шпильок з боку західних чиновників. Потім розпочалася шалена психічна атака на країни
пострадянського простору — на них було спрямовано град
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обвинувальної інформації про загниваючий Захід, про те,
що Америка перетворить усіх нас на геїв, і що єдине спасіння — бути в союзі з великою державою, яка нібито обстоює моральні, традиційні й консервативні цінності в усьому
світі. На це мало хто звертав увагу, але після того, як три
мільйони російських німців раптом виявилися у повній залежності від ОРТ й РТР, коли раптом виявилося, що вихідці
із СРСР, які живуть у Берліні, з піною біля рота обстоюють
право Росії на Крим — Захід отямився і зрозумів: час дати
відсіч кремлівським геббельсам» [4].
За цих умов 23 листопада 2016 р. депутати Європарламенту ухвалили рекомендаційну резолюцію «Стратегічні
комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», що
поставила на один рівень терористичні угруповання «Ісламська держава», «Аль-Каїду» і російську пропагандистську
машину, яку уособлює низка ЗМІ й організацій. Кремлівські ідеологи намагалися не допустити ухвалення резолюції, оскільки мали інформацію про наявність доповіді британського центру вивчення Росії Henry Jackson Society щодо
виявлення контактів громадян своєї країни з російськими
ЗМІ. Ця інформація містила, зокрема, положення про те,
що доповідь британського центру буде представлена Європарламенту під час дебатів стосовно боротьби з пропагандою
Росії й ІДІЛ. Російську сторону особливо турбувало те, що
на Заході в черговий раз будуть згадувати Москву з терористами, а отже, ставити між ними знак рівності.
Однак забалотувати прийняття резолюції не вдалося — із
загальної кількості депутатів (691) резолюцію підтримали
304, 208 утрималися, а ще 179 проголосували проти. Ухвалений документ підтверджує, що офіційна Москва фінансує опозиційні партії та організації в країнах — членах ЄС
з метою роз’єднання учасників спільноти. У ньому зазначається, що Кремль провадить «ворожу пропаганду» стосовно держав Європи. Автор резолюції Анна Фотига (правляча
польська партія «Право і Справедливість») акцентує увагу
на тому, що «російський уряд наполегливо використовує
широкий спектр інструментів, таких як спеціальні фонди
(наприклад, «Русский мир»), спеціальні організації (Рoс298
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сотрудничество), багатомовні телеканали (наприклад, RT),
псевдоінформаційні агентства та мультимедійні служби
(наприклад, Sputnik)» [259].
Хоча зазначена резолюція ЄС навряд чи відразу спричинить якісь відчутні зміни, однак це сигнал до того, що факт
наявності проблеми визнано, а це вже немало. У крайньому
разі, європейські політики вже не крутитимуть пальцем
біля виска на адресу тих колишніх радянських республік,
котрі розповідатимуть їм про російську пропаганду.
Так, російський опозиціонер, політичний експерт Костянтин Боровой, який брав участь у підготовці резолюції
Європарламенту, зазначав: рівень кремлівської пропаганди
такий високий, що вона може просунути в маси будь-яку
ідею, навіть найбільш абсурдну. Кремль витрачає на «промивку мізків» майже 100 млрд доларів щорічно. Експерт
підрахував, що приблизний обсяг фінансових ресурсів,
який контролює російський президент В. Путін і його соратники в Росії й на Заході, вимірюється двома трильйонами
доларів. Так що вони вповні можуть дозволити собі вливати
в інформаційну війну близько десяти відсотків цієї суми: «Я
робив аналіз по одній лише групі [пропагандистів], за якою
ми спостерігали (таких бригад десятки, якщо не сотні). У неї
на 150 робочих місць, задіяних у три зміни, лише вартість
обладнання (комп’ютери, сервери, канали зв’язку тощо) перевищує мільярд доларів. А зарплати? Наприклад, рядовий
співробітник отримує півтори — дві тисячі доларів. Якщо
приблизно підрахувати, то одна зміна — це 300 тисяч доларів, а три зміни — уже 900 тисяч доларів щомісяця. Є ще
експерти середньої ланки, що заробляють по п’ять–шість
тисяч доларів, і високого рівня — по 10 тисяч доларів… Знаєте, який бюджет у НАТО на протидію пропагандистській
кампанії? 50 мільйонів доларів…» [152].
На думку К. Борового, навряд чи Захід зможе належним
чином відповісти на інформаційну агресію Росії — ні ресурсів, ні таких механізмів у нього немає. А тим часом число
проблем зростає — тут і Сирія, і Україна, і Молдова, і Грузія. Росія ж застосовує і кібератаки, і вплив на європейську
політичну систему через корумпування демократичних
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інститутів тощо. До того ж характерно, наголошує експерт,
«у цих проблем одне джерело — Путін». А останній, до речі,
після рішення Європарламенту щодо протидії атакам Кремля привітав російських пропагандистів з тим, «що вони проводять достатньо активно, результативно і талановито свою
роботу» [152].
Для нас в Україні ця інформаційна політика не є якимось
відкриттям — достатньо ввімкнути російський телевізійний канал і все стає самоочевидним. Однак для європейців
це може бути новиною. Отож у зв’язку з ризиками, які несе
російська пропаганда країнам ЄС, Європарламент запропонував створити механізми боротьби з одурманюванням європейців Москвою. Невідкладним завданням пані А. Фотига визначила збільшення фінансування європейських ЗМІ,
зокрема Euronews, незалежних журналістів й експертів.
Це не означає, що з пропагандою пропонують боротися російськими методами. Одначе без належного фінансування
справу не зрушити з місця. Як зауважила євродепутат Ребека Хармс, «слід уміти виявляти брехню і напівправду в пропаганді, показувати це людям. А в решті ж хороша якісна
журналістика, а не пропаганда має забезпечити громадську
дискусію щодо проблем і викликів» [152].
Документ підтримав і генсек НАТО Йєнс Столтенберг,
який неодноразово вказував на зростаючу загрозу на східних рубежах Альянсу. Він закликав союзників бити аналогічно по військах РФ. «Великою мірою це відповідальність
країн-членів НАТО протидіяти [пропаганді] і брати участь
у дебатах та дискусіях, що протидіють усім звинуваченням
і заявам з боку Росії», — заявив Й. Столтенберг у Стамбулі
в листопаді 2016 р. Британське експертне середовище рекомендувало так само діяти рішучіше й ефективно. Зокрема
експерт Henry Jackson Society Ендрю Фоксалл порадив зосередитися на тих журналістах та науковцях, котрі співпрацюють з медійними ресурсами Кремля. На його думку, слід
позбавити російські ЗМІ елемента місцевої автентичності,
тобто — експертів і політологів, які допомагають інформаційним атакам Кремля в тих же RT й Sputnik, надаючи матеріалам видимість достовірності [259].
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Не дивно, що згадана резолюція Європарламенту була
названа представниками російського МЗС «дискримінаційною і такою, що нібито брутально порушує права російських ЗМІ». Однак європейські аналітики звертають увагу
на те, що ця резолюція перегукується із недавно прийнятим
ПАРЄ історичним документом про визнання Росії агресором. До того ж 16 листопада 2016 р. була прийнята резолюція ГА ООН «Ситуація з правами людини в Автономній
Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)», де вперше
в документах ООН Росію визнано державою-окупантом, а
АР Крим і Севастополь тимчасово окупованою територією.
В документі засуджуються практика обмеження прав людини й політика дискримінації стосовно кримських татар,
українців та інших етнічних та релігійних груп з боку російської окупаційної влади. Крім того, резолюція підтверджує територіальну цілісність України й невизнання анексії Криму Росією [34].
Зазначені кроки авторитетних міжнародних структур
особливо важливі з огляду на тривогу, відчуття в Україні того, що Європа нібито «втомилася й відмовляється від
України» на користь Росії. Але ця ж Європа й Захід у цілому
ухвалюють відверто антиросійські документи. Варта уваги
й резолюція Європарламента, від 22 листопада 2016 р. про
можливість створення оборонного союзу — своєрідної єдиної армії ЄС [76].

7.2. Конфлікти як бізнес
Чи розуміють росіяни, в яку невиграшну ситуацію потрапила їхня країна? Якщо не на офіційному рівні, то мав
би, врешті-решт, з’явитися хтось не зашорений пропагандою, щоб сказати: «А король-то голий!»
Хоч як би ми ставилися до російського політтехнолога
Гліба Павловського, слід віддати належне рівню його поінформованості й схильності до системного аналізу. На його
думку, в умовах нинішнього «світового хаосу» Росія намагається ловити вітер у свої паруси і приторговувати усім, що
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є в її розпорядженні — від атомних станцій до ПЗРК (переносних зенітно-ракетних комплексів) і зернистої ікри. В цій
ситуації воєнні конфлікти є лише упаковкою і маркетингом
для будь-якого російського експорту з часів культивованого
Росією на просторі СНД інституту «гарячих точок» 1990–
1992 рр. Уже відтоді правляча команда РФ «своей первой
задачей ставит всегда и везде самосохранение. Решив ее,
она начинает придумывать себе роли. Она ищет или выдумывает масштабные роли в любом месте, куда может себя
спроецировать. Условие одно — конфликт должен выглядеть разрешимым. Россия практикует конфликты как бизнес…» [144].
Природно постає питання: чи здатна Росія на ту роль, яку
на себе приміряє, щоб вийти сухою із води? Йдеться насамперед про «стримування США», порушення американської
монополії на застосування сили. Бо ж саме в ролі прихованого ревізіоніста Росія вдається до мікшування стратегії
і тактики. Росія вичікує, доки з’явиться у світі якийсь інший «ревізіоніст-першопроходець», щоб потім або рушити
за ним вслід, або виринути назустріч (щоб нібито покласти
край його зазіханням на світовий порядок).
Ось, наприклад, у Сирії застосовується модель «зустрічної ревізії». В цій ситуації відвертим «ревізіоністом» є ІДІЛ,
що руйнує кордони, встановлені в ХХ ст. Росія ж оголошує
себе щитом проти порушника міжнародного порядку, втручається в сирійський конфлікт, руйнуючи тим самим традиційні регіональні засади партнерства країн Перської затоки
з англосаксами. При цьому Росія заявляє про нездатність
США самотужки чи вкупі з союзниками розв’язати сирійську проблему, хоча й сама зарадити справі неспроможна.
Тож в регіоні утворюється загрозливий владний вакуум, що
спричиняє хаос.
Тоді, в ситуації стратегічного тупика, команда Кремля,
як це повелося, спрощує складні завдання — підвищує ставки, переходячи до ескалації, і тим самим надзвичайно посилює ризики. На погляд Г. Павловського, «в логике страхующей эскалации, или радикализации, как страхования
рисков, Кремль всегда держит в виду запасное поле, реаль302
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ное или воображаемое. Вслед Крыму — Донбасс и «Новороссия», за Донбассом — Сирия. После Сирии — Ирак. Если
не можешь заморозить конфликт — утопи его в новом конфликте, эскалированном относительно предыдущего» [144].
Ось таким чином здійснюється віртуальна «втеча від поразки», яка відволікає увагу від наближення поразки реальної. І події 2014–2015 рр., зазначає експерт, є очевидною
ілюстрацією цього. Спершу нібито суто поліцейська операція в Криму, яка відразу змінилася хаосом «ополченських»
імпровізацій ЛНР-ДНР, що перетворився «на кровавую
кашу военных действий под Мариуполем, а затем в мучительные попытки их замораживания на Украине под флагом Минских соглашений. Затем ирано-сирийско-иракский
маневр Москвы, также поначалу почти безупречный, додумываемый за Россию мировой прессой как эталон ее «глобальной византийской стратегии» [144].
Як наслідок, на наших очах торжествує стійкий візантійський взірець російської поведінки на міжнародній арені, котрий радикалізує завдання там, де їх насправді слід
було б вирішувати. Тим самим створюються малокеровані
надзвичайні ситуації, які нагнітаються — і все це заради
того, щоб російська влада ще раз виступила в ролі незамінної, такої, що є гарантом від ще гірших можливих нещасть — як внутрішніх, так і зовнішніх.
До таких зовнішньополітичних кроків слід віднести й
так званий сирійський гамбіт. Його пропагандистська складова — Росія має виступати як останній оплот гуманізму
у цьому грішному світі. Отож для простої нерозбірливої публіки на політичній кухні готують вариво про «розіп’ятого
хлопчика» із Слов’янська або про зґвалтовану гастарбайтерами дівчинку в Німеччині. А щоб оспівати й возвеличити
агресивну політику Росії в очах публіки більш освіченої,
доводиться час від часу дотримуватися й академічного стилю. Кому ж іншому це зробити, як не голові Президії Ради
із зовнішньої і оборонної політики Росії Федору Лук’янову! Тож, наприклад, російську операцію в Сирії він оцінює як безумовну віху в політичному розвитку країни та
вихваляє її як першу за 25 років масштабну воєнну акцію,
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«мотивированную не миротворчеством или «принуждением к миру», а причинами стратегического характера».
До цієї, так би мовити, стратегії навернув Росію висновок
про подальшу безперспективність її української авантюри.
Особливо непокоїть Ф. Лук’янова той факт, що «ведущие
западные страны охотно поддержали модель, при которой главным, если не единственным предметом разговора с Москвой, является украинское урегулирование». Ось
тому-то Росії довелося вдатися до «сирійського гамбіту»,
щоб примусити Захід визнати Росію за достойного партнера
й розпочати «стратегічні» перемовини щодо встановлення
нового світового порядку.
А відтак ситуація змушувала до справжнього зовнішньополітичного повороту: «Украинская коллизия, которая
весной прошлого года воспринималась как прорыв к новому качеству глобального влияния России, превратилась к началу 2015-го в фиксацию регионального статуса
страны. Венцом стал Минский процесс — вязкий и трудоемкий дипломатический марафон с заведомо невыигрышным результатом. Москва оказалась «заперта»
в двойной периферийности. С одной стороны — европейской: украинский конфликт более всего беспокоит Европу,
а Европа — периферия мировой политики. Украина — еще
и периферия Европы, и даже в Старом Свете далеко не всех
волнует развязка этой драмы. Российское руководство почувствовало, что с точки зрения мировых дел Украина
бесперспективна» [129].
Тож, намагаючись підтримати мілітаристський настрій
читачів, Ф. Лук’янов запевнює їх, що справжня розмова Росії із Заходом може розпочатися хіба що в Сирії: «Как наиболее дееспособная внешняя военная сила в регионе Россия
вполне в состоянии конвертировать эти возможности в политическое влияние. Украина — главный раздражающий
фактор отношений России и Европы/Запада — продолжает
отходить на второй план».
Білякремлівські ідеологи вважають, що українську кризу в найближчому майбутньому врегулювати у вигідному
для Росії руслі не вдасться. Як зазначає декан Факульте304
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ту світової політики і економіки Вищої школи економіки
Сергій Караганов, причиною кризи, мовляв, є не Крим і не
Донбас, й навіть не внутрішньополітична ситуація в самій
Україні: «Пока не решена проблема европейской безопасности, не установлены новые правила игры, украинский
кризис урегулировать не удастся. Но Запад все еще не созрел для этого, а Россия в одиночку решением конфликта
на Украине заниматься не будет… Сейчас мы настаиваем на
том, чтобы Запад либо вернулся к прежним правилам игры,
либо были совместно выработаны новые. Так что Украина — не причина, а симптом. Волевым решением Путина, Порошенко, Олланда, Меркель и Обамы можно прекратить боевые действия, но если не решить системную
проблему, нового кризиса долго ждать не придется» [6].
Отже, задля прискорення «созревания» Заходу до переговорів з Росією температурний режим у Сирії було піднято до небувалого рівня. Ситуацію було перегріто. Директор
Московського центру Карнегі Дмитро Тренін, глибоко знаючи позицію американської сторони, вважає, що навіть існуюче певною мірою між Росією і США «сотрудничество
по Сирии не отменяет фундаментального конфликта
между РФ и США не столько по Украине, сколько по проблемам современного миропорядка. Асимметричная конфронтация двух стран продолжается, но параллельно с ней
продолжается и не менее жесткая борьба за условия сотрудничества. Оба этих тренда определяют содержание российско-американских отношений на обозримое будущее» [213].
В загальних рисах ситуацію можна окреслити таким
чином. Як вважає голова Центру ліберальних стратегій
в Софії Іван Крастєв, Кремль завдає ударів по сирійській
опозиції не в останню чергу з педагогічних міркувань. Він
намагається донести до Вашингтона меседж, що, підтримуючи «кольорові революції», Америка має бути готовою до
втягування в громадянську війну в тому чи іншому регіоні.
А якраз цього США намагаються уникнути.
Власне, Кремль непокоять не так ситуація в Україні
чи Сирії, як проблеми внутрішньополітичної стабільності
в Росії, а також назріваючі у сусідній Центральній Азії —
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у частині пострадянського простору із авторитарними лідерами, що старіють, застійною економікою, де мільйони
неспокійних та безробітних молодих людей прагнуть мігрувати в Росію, посилюючи тим самим радикальний іслам. Росія боїться грядущої нестабільності й намагається «навчити Америку слідкувати за словами й не лізти в чуже життя
в разі виникнення наступної кризи». На думку І. Крастєва,
політична педагогіка В. Путіна в Сирії, можливо, й «приваблива, але в кінцевому підсумку непереконлива» [117].
В наші дні всім очевидно, що корінь зла не в ставленні
американців до «кольорових революцій». Все значно буденніше: щоб люди не виступали проти нестерпних умов свого буття, слід забезпечити їм гідні умови життєдіяльності,
робочі місця й належну зарплату. Таким є європейський
підхід до розв’язання кризових проблем. Однак це не про
Росію, яка намагається відшукати свій особливий шлях
держави-цивілізації «євразійського типу».
«То чого ж дивуватися?» — запитує професор Сіднейського університету Сальваторе Барбонес, коли ситуація склалася так, що «Росії нічого втрачати і нічого знайти в Європі».
Логіка його суджень така: із втратою впливу в Україні, Росія майже повністю усунулася від участі в європейському
житті, і з цим фактом їй доведеться поступово змиритися.
Бо ж, порушуючи встановлені світовою спільнотою правила
гри на міжнародній арені, Росія вперше за три останні століття нічим не нагадує європейської держави. Крім хіба що
фактом своєї географічної належності, оскільки східними
кордонами Європи вважаються Уральські гори [14].
А тому Росія має зрозуміти й визнати, що її головний
ворог — не НАТО, не США і навіть не Китай. Головний ворог — вона сама. Росія зіпсувала відносини з Європою через
територію, відторгнуту від України. І це притому, що Росії,
за великим рахунком, не потрібні нові землі — вона таксяк управляє одною восьмою частиною земної поверхні. От
саме цей фактор мав би зосередити її увагу на внутрішньому
розвитку. В іншому разі, якщо політичну карту світу й буде
колись істотно перекроєно, Росія скоріше виявиться стороною, що програла.
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7.3. Перспективи «Європейського проекту»
Хоч скільки б сил і ресурсів забирала сьогодні агресія
Росії проти України, ми не повинні випускати з поля зору
питання перспективи. Так, Україна нині перебуває в статусі жертви агресії і водночас у фокусі цивілізаційного протистояння Росії та Заходу. Саме від України, від її майбутнього не в останню чергу (а то й головним чином) залежатиме
«Європейський проект» як такий. Тут немає перебільшення. Коли ми говоримо «від майбутнього України», то маємо
на увазі дві іпостасі поняття «майбутнє». Перша іпостась —
майбутнє у звичайному розумінні як проекція сучасного: це
те майбутнє, яке ми передбачаємо, плануємо його і, врешті-решт, докладаємо зусиль задля його здійснення. І навпаки — не допускаємо реалізації планів щодо України з боку
агресора. Друга іпостась — це те майбутнє, що сприймається як грядуще, прийдешнє. Воно наближається, але його неможливо планувати — на нього слід уповати й бути готовим
сприйняти його як даність, долю, що нам судилася. Саме
в такому ключі пропонує сприймати майбутнє французький
філософ Жак Деррида.
Білякремлівські ідеологи, що традиційно сприймають
Україну лише як «задвірки» Російської імперії, беруться
планувати майбутнє України як проекцію сучасної пострадянської спадщини, створеної завдяки активній участі Росії.
Так, Василь Кашин, який позиціонується експертом Центру аналізу стратегій і технологій, вважає, що за умов політичної участі Росії відбудеться перетворення окупованих
районів Донбасу на «непризнанное государственное образование, экономически являющееся придатком России… За
время действия закона о статусе Донбасса там будет создана
армия с единой системой командования, обозначенная как
«народная милиция», и работающий госаппарат. Регион,
очевидно, будет содержаться Россией, став еще одним существенным бременем для бюджета. Учитывая тревожные
перспективы развития социально-экономической ситуации
на Украине, крайне сомнительно, что соотношение военных
сил между Новороссией и Киевом будет меняться в пользу
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последнего. Диалог о политическом статусе Новороссии обещает быть затяжным, и по мере его ведения вероятность войны будет снижаться».
На думку В. Кашина, своєю агресією проти України Росія домоглася головного: «Дискредитирована идея смены
режимов в Евразии путем поощряемых Западом «демократических революций» — теперь их перспектива будет вызывать ужас как у населения и бизнеса, так и у политических
лидеров». А в підсумку майбутнє України розглядається
як перетворення країни на своєрідний протекторат Росії,
де «возможности компромисса по вопросам статуса получивших автономию районов Донбасса крайне ограничены,
а Крым вообще не может быть предметом переговоров. Но
стабилизация Украины невозможна без активного российского участия» [110].
Це, так би мовити, те, до чого Росія прагне, але навряд
чи досягне, оскільки доля України віднині тісно пов’язана
з долею Європи. І з цим Росії доведеться рахуватися.
Велике європейське майбутнє України є також предметом аналізу російських науковців ліберального штибу.
Серед останніх — Едуард Надточій, російський і швейцарський філософ, блогер, випускник Ростовського університету, а нині професор славістики Лозаннського університету
(Швейцарія). Постановка ним питання «Європа — Україна — Росія» привертає своєю оригінальністю й апеляцією
до прецедентів історії. «Нинішня українська криза, — зазначає науковець — підняла із дна немало проблем кількох
віків історії Європи і Росії. До української кризи Європі вдавалося дивовижним чином — навіть незважаючи на Югославську війну й на вторгнення Росії в Грузію — будувати
своє світле майбутнє. Українська криза раптом зірвала декорації, і сама ідея Європи виявилася наново поставленою
під сумнів, і тепер її слід наново осмислювати» [147].
Концепція Е. Надточія полягає в тому, що ще за часів
Наполеона почав реалізуватися проект єдиної Європи як федеративного республіканського союзу. Однак на заваді цього проекту стала Росія, що й призвело до війни і вторгнення
Наполеона в глиб російських земель. Поразка Наполеона
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і провал проекту федеративної Європи мали катастрофічні
наслідки для континенту — все це дало поштовх до посилення патологічного націоналізму в Європі: «Увесь парад національних суверенітетів, що призвели до двох світових боєнь
у ХХ столітті, випливав із поразки Наполеона, спричиненої
неможливістю нейтралізувати Російську імперію».
Чи не найбільш патологічного стану набув націоналізм
в роки Другої світової війни. У цей час А. Гітлер спробував
об’єднати дві моделі європейського устрою. Одна з них —
Grossraum — спадкоємець французької ідеї «Великого простору» великої нації Європи. А друга — Lebensraum — являла собою ідею «життєвого простору», що був реакцією
малих народів на глобальний французький проект нової
ізономії (рівність усіх перед законом) світу. Як відомо, боротьба за Lebensraum винесла А. Гітлера на вершину влади,
зробила його кумиром публіки й завершилася тотальною
катастрофою. Австрія була для А. Гітлера частиною єдиної
німецької нації; Польща існувала лише як уособлення нижчої раси, що підлягала знищенню; Україна ж розглядалася
як територія німецької колонізації кращих у Європі земель.
На думку Е. Надточія, «поразка Гітлера зумовила утворення нового Священного союзу — Ради Безпеки ООН, яка ділить і контролює світ. Характерно, що інституціалізація
ідеї Європи збіглася із крахом СРСР: лише неміч противника дала змогу Європі без перешкод набути свого нинішнього
масштабного вигляду» [147].
Тож немає нічого дивного в тому, що в наші дні, коли Росія «встала з колін» і претендує на чільне місце серед надпотужних держав світу, вона намагається змусити Захід
прийняти нові правила гри на міжнародній арені. Москва
у своєму протистоянні із Заходом домагається як мінімум
своєї зони впливу і контролю — переважно на пострадянському просторі, але не лише на ньому. Саме цей момент
бентежить колишні країни так званого соціалістичного табору — Польщу, Угорщину, Румунію.
Розглядаючи причини, чому саме Україна стала місцем
зіткнення «ідеї Європи» з російською ідеєю «жандарма
Європи», Е. Надточій пропонує таку версію: «Українське
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питання неможливо розглядати у відриві від польського
і від ідеї Серединної Європи. Польща кілька століть була
головною больовою точкою перетину російського імперіуму
з ідеєю європейського простору. Україна перебувала в тіні
цього питання, і щойно воно було вирішене, автоматично
вийшла на передній план театру воєнного зіткнення двох
світів» [221].
Тут варто ще раз згадати дві супернаціональні ідеї Росії, про які вів мову Сергій Караганов: перша — суверенітет, друга — оборона, власне мілітаризація країни. В. Путін об’єднав ці дві складові в одному понятті: «патріотизм».
Ось ця воєнізована ідея мала б слугувати аргументом самопозиціонування Росії в Європі: бути пістолетом біля скроні
НАТО. С. Караганов уже списав Європу «в тираж» — і як
один із цивілізаційних центрів світу, і як світову надпотугу.
Кризу Європи він описує за такими параметрами.
По-перше, з позиції Росії «в Європі надто багата соціальна
система. Її слід реформувати, лібералізувати». Високий рівень добробуту в Європі є викликом для Росії, на який вона
не здатна конструктивно відповісти. Отже, багата система
соціального забезпечення має бути зруйнована, принаймні — мінімізована.
По-друге, в трактуванні С. Караганова, у Європі зазнала
провал «мрія про створення єдиної зовнішньої і оборонної
політики», і «скоротилися можливості великих столиць,
а в підсумку Європа перетворилася на політичного карлика». Отже, в Росії з’явилася можливість «дати Європі
урок», навчити, як слід жити далі.
По-третє, вважає С. Караганов, Європі у зв’язку з «появою євро було забезпечено кризи на довгі роки наперед». Що
тут сказати? Статтю експерт писав, коли курс становив уже
80 рублів за 1 євро, напередодні 8 березня 2016 р., а тому російські жінки навряд чи поділяли оптимізм кремлівських
ідеологів про щасливе й заможне життя [103].
А найголовніший виклик Росії — це європейські цінності, які вона категорично не приймає «на дух» і намагається протистояти їм агресією і силою. С. Караганов твердить:
«Уся політика ЄС була побудована на постмодерні, на ком310
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промісі, експорті м’якої сили, відмові від силової політики. І все б добре, але світ пішов зовсім у другому напрямі.
Романтична мрія розбилася об побут. Європа нездатна себе
захистити, вся ця ідеологія постмодерну не працює. Насамкінець, досягнутий рівень демократії, в тому числі делегування повноважень у Брюссель, «делегує Європу», що «позбавляє її можливості діяти активно і на перспективу, тобто
адекватно» [103].
Адекватна політика, на погляд Кремля, — це політика
силова. Тут слід лише подивуватися, що агресивний курс
Росії С. Караганов навіть не намагається якось задекорувати миролюбними фразами: «Мы представляем собой
альтернативную модель, и к тому же в наглой форме».
І далі: «Сегодня часть европейских, а точнее, проевропейских элит «шипит», потому что мы сейчас представляем идеологическую альтернативу, которую в Европе
поддерживает большинство. В этом смысле «угроза» от
нас сегодня больше, чем во времена СССР, так как тогда мы
представляли идеологическую альтернативу, которую поддерживало меньшинство, а сейчас — большинство, которое
евроэлита пытается тянуть за собой» [103].
І тут ми повертаємося до порушеної нами вище теми —
прекаріату. С. Караганов не даремно заявляє про те, що російську альтернативу «в Європі підтримує більшість». Принаймні йому хочеться, щоб так було. Але ми не можемо не
визнати того, що протестний потенціал у Європі, власне, як
і в усьому світі, наразі зростає, а прекаріат все ще не став
«класом для себе» і амплітуда його політичних хитань доволі широка — від лівацтва, до крайніх правих. Тож С. Караганов небезпідставно пророкує: «В Європі, найімовірніше
будуть посилюватися й зростати праві сили. Нинішні праві
ставатимуть крайніми правими. Умовно Саркозі піде у бік
Ле Пен. А інакше Ле Пен зможе посісти місце Саркозі» [103].
Невже цей суспільний тренд протистояння Європі уособлює лише С. Караганов? Звісно, що це не так. Просто С. Караганов відстоює позиції, користуючись його ж сленгом, «в
наглую», що і дає можливість узріти всю «посконную, сермяжную и кондовую правду» російського чорносотництва.
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Але ця пошесть російського великодержавного шовінізму й
дотепер має широкий попит навіть у «рафінованих» наукових колах.
Так, московський філософ Валерій Дроздов у своєму
промоушені в інтернеті позиціонує себе таким чином: його
«основна філософська орієнтація — феноменологія і неомарксизм». Отже, в принципі це могло б бути прекрасною
філософською базою для здійснення ним аналізу феномена
Майдану. Але не склалося. В. Дроздов не погоджується із
викладеним вище трактуванням Е. Надточія щодо протистояння Європи і Росії. Свою позицію В. Дроздов викладає
так: «Де трапився Майдан? На кордоні Європи і її «темного
двійника» — Росії. На думку Е. Надточія, саме Росія щоразу чинить опір спробам утворення єдиної Європи — чинить
опір австро-угорській ідеї «Серединної Європи» і німецькій
ідеї «Пан-Європи», зупиняє Наполеона й Гітлера». «Але
чому, — питає В. Дроздов, — не досягається загальноєвропейська єдність?» І відповідає: «А чи не тому, що «Пан-Європа» хоче панування на засадах підкорення добровільного внутрішнього працівника — підпорядкування окраїн на
умовах неоколоніалізму Франції, Німеччини й «золотого
мільярда»? Тобто Європі потрібна Україна як наймит на
службі «золотого мільярда» [73].
Що й казати — звинувачення Європи у неоколоніалізмі
щодо «внутрішнього працівника» аж надто серйозні. І радикалізація прекаріату в Європі — пряме тому свідчення.
Але ж є й інший бік проблеми: то чому ж у цей німецький
сектор «Пан-Європи» масово стікаються біженці з усього
світу? Очевидно, що їх влаштовує соціально відповідальна держава. Та й російська еліта чомусь поселяє свої сім’ї
в устаткованих містах Європи, а дітей скеровує на навчання
у престижних європейських університетах. Однак цей бік
питання В. Дроздова не цікавить. Головне — звинуватити
Європу в неоколоніалізмі. А Росію зобразити в ролі захисниці всіх пригноблених.
Отже, головний пункт його міркувань — рятувальне й
месіанське призначення Росії у стримуванні Європи, оскільки «на її шляху стоїть Росія, яка репрезентує Заходу
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увесь загал решти світу у точці зіткнення з ним». Росія,
представлена В. Дроздовим, є і альтернативою неоколоніалізму «золотого мільярда», і висхідною точкою, і «світом
номер один», бо, мовляв, лише одна Росія дає надію всьому
людству на світле майбутнє. Знову-таки, для передачі автентичності тексту викладемо його мовою оригіналу: «Россия
репрезентирует по отношению к Западу весь остальной мир,
то есть «мир номер ноль», где может произойти и происходит все, что угодно. Рядом авторов проводится идея «Срединной Европы» по отношению к Востоку. Но Россия, как представляется, — «срединный мир», «мир миров», несмотря
на ее первоначальные и исторически сменяющиеся формы,
в частности этнические формы великорусской народности.
И все это не в Европе, которая и есть площадь встреч разных
культур, приходящих в смешение, а здесь — за счет обострения граней и границ в этносе, пространстве и времени. Таким
представляется ответ России на вызовы постмодерна» [73].
Як маємо змогу переконатися, відповідь доволі витіювата, закручена, але не відповідає практиці дотримання прав
людини, що на собі відчули жителі Криму. В чому ж тоді
вбачають російські дослідники «первородний гріх» Європи
і навпаки — месіанську роль Росії? А це підводить до головного запитання: навіщо було Україні вступати в Європу?
Адже, мовляв, і західні дослідники застерігають, що Захід
розвивається у напрямку «Пан-Європи» лише заради того,
щоб створити у себе (а надто — у своїй периферії) «суб’єктність заборгованого». За часів глобалізації «борг стає формою забезпечення, у ньому життя продане ворогу. Панують
уже не капіталістичні відносини, а ієрархія боржника і кредитора. Панує не прибуток, а рента. На ринку праці відбувається не обмін рівними ресурсами, а встановлення заборгованості. Виникає проблема медіазалежного, чия проблема
не в недостачі інформації, спілкування й самовираження,
а у їх надлишку, що не залишає часу для виникнення нових
думок і підвищення їх якості» [73].
Що може протиставити російський «почвенник» В. Дроздов реальним проблемам інформаційного (чи інформаціонального, за М. Кастельсом) суспільства? Хіба що ностальгію
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в стилі Вісісуалія Лоханкіна з відомого роману І. Ільфа
і Є. Петрова: «Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился».
З погляду новітніх лоханкіних, в об’єднаній Європі не
сьогодні-завтра має настати суцільна темрява. Головне, мовляв, Європа стрімко втрачає суб’єктність як своїх держав,
так і окремих людей. Чому? Бо, на думку російської людини, всі вони загрузли в гріхах: «Всі вони стають буржуа, що
є суб’єктами не праці, а відносин власності, а в перспективі
й самі стають чиєюсь власністю». Сучасні технології, мовляв, створюють умови для електронного стеження одне за
одним. Все це нагнітає атмосферу страху, оскільки людина може бути одночасно охоронцем і ув’язненим. Люди бояться вступати у ті чи інші організації: сучасні ЗМІ та інші
явища ставлять перепони для формування пролетарських
та інших об’єднань. Місце представництва посідають популістські політики. Це закріплюється глобалізацією влади.
Отак налякавши читача, В. Дроздов ставить запитання,
на яке одразу ж дає відповідь: «Заради цього Майдан? В цьому він, здається, випадає із логіки більшості протестів: його
зміст і цілі суперечать його формі, яка виявляється зрадженою усією наступною історією України… І сучасна криза
у всіх аспектах є реакцією на них, як путінський період є
реакцією на революцію 90-х. І за Майданом, що вимагав
радикального перетворення всього укладу життя і соціально-політичного ладу, по п’ятах чигає реакція» [73].
Інша справа, мовляв, ота перспектива, яку для України
відкриває Росія. В. Дроздов наголошує, що на Заході людина стає рабом речей, на Сході — людина підпорядковується
богам, і лише в Росії — людина є для людини. Отже, вважає російський науковець, помилка українців була в тому,
що вони взяли орієнтацію не на Росію, а на Європу. І коли
нині точаться дискусії стосовно того, що Майдан стався як
епізод боротьби Північного Заходу України з Південним
Сходом, боротьби Риму з Візантією, Європи з Євразією,
то виникає запитання: заради чого відбувалося оце стояння до кінця?
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Відповідаючи на це запитання, опонент В. Дроздова,
Е. Надточій наголошує на тому, що Україна і Росія належать до зовсім протилежних соціонормативних світів: Російський імперіум-держава — це кочова машина війни,
орда, заснована на суверенності війни всіх проти всіх. А от
осідло-землеробський світ некочової України, навпаки, тяжіє до управлінського проекту «великої європейської нації»: «Складка між цими світами проходить по дірчастому
анархістському Донбасу… Україна стала полем війни саме
як місце зіткнення двох філософій облаштування суспільства — відкритої космополітичної транссуверенної ідеї
спільної Європи і закритої конспірологічної ідеї замкнутого
співтовариства, пронизаного логікою спецоперацій» [147].
Втім, свій аналіз Е. Надточій завершує закликом до подолання полемічного протистояння України і Європи. Не
варто, вважає він, зображати Захід як втілення абсолютного світла, а Росію як уособлення абсолютної темряви. Світ
є набагато складнішим за це протиріччя, і його діалектичне усунення, на думку Е. Надточія, полягає в поверненні до
оновленої моделі «Серединної Європи», яка має бути створена Східною Європою з центром в Україні. Концептуально
він обґрунтовує цю тезу таким чином: «Ідея Європи — ідея
милосердя до слабких і понівечених жертв. Україна — ключ
до майбутнього «великої нації» Європи, що долає світ суверенітетів у Вавилонській вежі [Росії], яка стала храмом-домом для богів, що повернулися» [147].
Звісно, можна розмірковувати над тим, що не вся Європа однаково чутлива до долі України. Можна також скільки
завгодно говорити про те, що, перебуваючи в Російській імперії, Україна тривалий час поділяла чи змушена була поділяти цінності Євразії. Можна ще й застерігати від того, що
раптом встати вранці й відчути себе європейцем — це було б
фантастикою в кращому разі або сталінською штурмівщиною — в гіршому. Однак було б некоректно і несправедливо
позбавляти права українців як демосу (не етносу!) здійснити спробу знайти свою долю в мейнстримі євроінтеграції.
І лише час покаже, чи успішними ми були на цьому шляху
повернення до себе, до своєї європейської ідентичності.
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7.4. Візантизм: зомбування Європи
Суть полеміки, яка ведеться в Росії, лежить у тій же
площині, що й у ХІХ ст. — західники і слов’янофіли, тобто
у нинішній ситуації — Європа і Росія. Одні декларують, що
на шляху розтлінної Європи «стоїть Росія, яка репрезентує
Заходу всю решту світу». Інші ж вважають, що російський
імперіум-держава представлена як «номадична машина війни, заснована на суверенності війни всіх проти всіх». А якщо
узагальнити, то зіткнулися дві філософії суспільного устрою:
з одного боку, відкрита транссуверенна ідея спільної Європи,
а з другого — закрита конспірологічна ідея замкнутого суверенного суспільства, пронизаного логікою спецоперацій.
Приймаючи термін «номадична машина війни», або,
інакше кажучи «орда», ми аж ніяк не вкладаємо у це поняття будь-якого етно-національного змісту. Мається на увазі,
як писав Зиґмунд Фрейд, що «первісною формою людського
суспільства була орда, в котрій необмежено панував сильний самець». На думку З. Фрейда, і нинішні маси натовпу, на жаль, демонструють нам знайому картину первісної
орди: «Психологія цієї маси, як ми її знаємо із часто здійснюваних описів, а саме: зникнення свідомо відокремленої
особистості, орієнтація думок і почуттів в однакових з Іншими напрямах, переважання аффективності і несвідомої
душевної сфери, схильність до негайного виконання раптових намірів — усе це відповідає стану регресу до примітивної душевної діяльності, яка напрошується для характеристики саме первісної орди» [229].
Все те, що відбувається в «охоронному» секторі інтелектуального поля Росії та із психологією зомбованих телепрограмами мас, викликає почуття жалю і співчуття до людей,
зведених до стану орди. Цій масі людей «русского мира»
пропонують знову ідею «Москва — Третій Рим». В інформаційному полі частішають посилання на роботу філософа
і публіциста Костянтина Леонтьєва «Візантизм і слов’янство», що вперше була опублікована в 1875 р., а нині перевидається й популяризується в Росії як нетлінне надбання
«русского духа».
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Найбільший попит мають положення цієї роботи про
переваги царепапізму (або цезарепапізму) над демократичними принципами державного устрою. Для передачі автентичності тексту К. Леонтьєва вдамося до мови оригіналу: «Римский кесаризм, оживленный христианством, дал
возможность новому Риму (Византии) пережить старый
Италийский Рим на целую государственную нормальную
жизнь, на целое тысячелетие. Условия русского православного царизма были еще выгоднее… Перенесенный на русскую почву, византизм встретил не то, что он находил на
берегах Средиземного моря, не племена, усталые от долгой
образованности, не страны, стесненные у моря и открытые
всяким враждебным набегам… Нет! Он нашел страну дикую, новую, едва доступную, обширную, он встретил народ
простой, свежий, ничего почти не испытавший, простодушный, прямой в верованиях» [126].
Не будемо детального аналізувати цитовану працю. Візьмемо лише основні положення, розраховані якраз на «народ
простий, свіжий, що майже нічого не зазнав, простодушний,
прямий у віруваннях», як його собі уявляють деякі сучасні
російські ідеологи. Головний концепт К. Леонтьєва полягає
в тому, що «візантизм у державі означає самодержавство.
В релігії він означає християнство з певними рисами, які
відрізняють його від західних церков, від єресей і розколів».
А що вже стосується етичного ідеалу, то тут немає й сліду від
того «величного поняття про земну людську особистість»,
що характерна для Європи. Навпаки, самодержавство передбачає строго ієрархічну структуру суспільства, де лише аристократія робить вирішальний внесок у розвиток культури.
Більше того, для Росії абсолютна монархія є також «єдиним організуючим началом, головним інструментом дисципліни». Православ’я ж формує повагу до влади, смирення
перед «зовнішніми обставинами життя», пропагуючи нехіть народу до політичної влади, рекомендуючи «якомога менше втручатися в загальнодержавні справи». Воно ж
встановлює тверді критерії святості й «русскости», так що
боротьба з іноземцями якраз і відбувається «під православним знаменом».
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Чим же так не догодив візантизму К. Леонтьєва західний
світ? Як виявляється, саме європейським утилітаризмом:
панування майнових інтересів на Заході, мовляв, неминуче вироджується в егалітарний прогрес, який призводить
до повсюдного панування середнього класу, до бездуховності й кризи культури «у всіх її проявах». Тож лише
візантизм — «найпотужніша антитеза ідеї вселюдськості
в розумінні земної всерівності, земної всесвободи, земного вседовершення й всевдоволення». Візантизм, згідно з
К. Леонтьєвим, — це своєрідний культурно-історичний тип,
а загроза європейської експансії в Росії, мовляв, неминуче призводить до розмивання ознак візантизму, а значить,
спрямовує російський народ на шлях кризи, розмивання
«своєрідних рис своєї національності». Отже, виходить так,
що насадження ідеології візантизму є не менш ніж месіанським покликанням російського народу. Хіба що росіянам
залишилося об’єднати під цими прапорами слов’янство,
принаймні з ближнього зарубіжжя, хоча б тих же самих
українців [32].
Звичайно, тут можна передбачити контраргументи: мовляв, хіба можна характеристики К. Леонтьєва поширювати
на весь російський народ у наші дні? Є ж серед росіян і носії ліберальних поглядів. Справді, і цю думку теж можна
брати до уваги, але з певними застереженнями. Як свідчить
історичний досвід, будь-які демократичні принципи в Росії відразу ж забуваються, коли мова заходить про Україну. Справа не лише в тому, що російський народ перебуває
в певному зомбованому інформаційному полі, а й у тому,
що, мовляв, нічого взяти з людей «простодушних і прямих
у віруваннях». Проте хотілося б, щоб ця недуга великодержавництва оминула хоча б представників академічних кіл.
Хоч би вони порадували раціональним мисленням і дотриманням бодай якогось рівня політкоректності. Однак і тут,
за окремими винятковими, ставлення до України, як і до
ідеї європейськості, дрімуче.
Так, коли треба було ошельмувати Майдан, то не лише
Д. Кисельов опускався до рівня «розіп’ятих хлопчиків».
Цитований нами московський філософ В. Дроздов теж не
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втримався від зваби відзначитися на «українському фронті». У соціальних мережах, не без академічного снобізму, він
зазначає: «Увы, склонен к научным методам. Решил проверить обвинения России в склонности к еврейскому большевизму. Выяснилось при беглом обзоре, что практически все
евреи-большевики были из украинской черты оседлости,
начиная со Льва Троцкого… Да и вообще основной массив
еврейской части населения России — именно из украинской черты оседлости». Ще один шарж із Facebook цього ж
філософа-неомарксиста: «Как это ни странно — ничего национального, только филологическое — подтвердилась первоначальная гипотеза, почерпнутая из чтения новороссийской прозы, где на жаргоне бандерша — содержательница
борделя, публичного дома, сама обучающая любви. Соответственно Бандера — сутенер, содержатель притона, часто
опиумного… Просто факты, ничего личного…» [1].
Справа тут, власне, не в С. Бандері — історики розберуться і дадуть йому належну оцінку. Проблема в іншому: до
якого висновку підводить читача цей російський «мыслитель и созерцатель» В. Дроздов (саме так він презентує себе
у Facebook). А до тієї думки, що нібито всі проблеми Росії
починаються з України: звідти і євреї-більшовики, звідти й
С. Бандера. Ось вам і новітня етимологія терміна «жидобандерівці» у характеристиці Майдану. Ніби й від імені науки
виступив «мислитель» В. Дроздов, але тут же відчув одвічну
тугу карамазовського «перед кем бы преклониться?». Вирішив традиційно — прогнувся перед столоначальниками.
Де вже тут до європейської політкоректності — спрацьовує
старий кондовий візантизм. Все за Ф. Достоєвським: «Нет
заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться».
До тих, хто не гнеться, обстоюючи честь російської науки, можна віднести російського політолога доктора історичних наук Лілію Шевцову, нині — старшого наукового
співробітника Брукінгського інституту. Можливо, що лише
їй, з її авторитетом та принциповою демократичною позицією до снаги апелювати до сумління інших науковців Росії
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ліберального спрямування. Позицію цих людей, на її думку,
можна визначити за тим, як вони відповідають на запитання: «Чому все не так?» у відносинах Росії і Європи. А відповідають її колеги своєрідно: мовляв, «ми прагнули в Європу
усією душею, а вони нас не запросили. Навпаки, виявили зарозумілість і посягання на наші сфери інтересів. Це позиція
кремлівського мейнстриму. Але, як виявилося, так думають
і російські ліберали. Вони можуть критикувати внутрішню політику Кремля, але негайно переходять в мейнстрим,
коли мова заходить про міжнародні відносини. Люди, котрі
відкидають російське самодержавство, погоджуються (можливо, того не бажаючи) з тим, як воно себе проектує назовні
і як воно виживає завдяки внутрішній політиці» [242].
Ми поділяємо позицію Л. Шевцової, тому що так само
з повагою ставимося, наприклад, до соціально-економічної аналітики В’ячеслава Іноземцева. Хіба можна що-небудь заперечити такому його трактуванню: «розвиток Росії,
починаючи з 2000 р., був підпорядкований лише одному
завданню: збереженню нинішньою правлячою елітою влади
у своїх руках заради безкінечного збагачення через неконтрольоване присвоєння природних багатств країни і бюджетних коштів. Така логіка передбачала відторгнення всього,
що заважало сприйняттю країни як вотчини, а її населення — я
 к холопів» [96].
Що ж тоді стоїть на заваді такого ж об’єктивного (принаймні неупередженого) викладу великодержавної агресивної політики Росії? Виявляється суть справи в тому, що, на
думку В. Іноземцева, Росія сьогодні надто слабка для того,
щоб вимагати «гідного її місця» у світі. Жодне «вставання
з колін» нічого не варте, коли воно не втілилося в реальну
економічну потугу і політичний вплив держави. Однак,
наголошує дослідник, Росія «до того ж надто горда, щоб
спілкуватися із серйознішим партнером з позиції молодшого». В. Іноземцев, очевидно, також не може переступити
«національну гордість великоросів» і, із задоволенням поділяючи позицію «старшого брата» щодо України, він разом
з тим зовсім не готовий приміряти на себе роль «молодшого» стосовно Європи.
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Чим же так «образила» Європа посткомуністичну Росію?
Виявляється тим, що після підписання Маастрихтського
договору про створення Європейського Союзу (набув чинності 1 листопада 1993 р.) декому — Польщі, Чехословаччині,
Угорщині й навіть країнам Балтії — було обіцяно членство
у новому об’єднанні. Але цього не було заявлено щодо Росії:
«Європейці не лише не запропонували їй перспективного
членства (яке могло бути ускладнене масою обставин, а переговори про це могли тривати роками), а й загалом відмовилися від розгляду Росії як повноцінної частини Європи» [96].
На перший погляд, у такому викладі ніби є логіка. Однак
Л. Шевцова спростовує цю думку. І ось перший її контраргумент: яким би це чином Європа могла інтегрувати у свою
спільноту Росію, яку той же В. Іноземцев попередньо кваліфікував як країну «вотчини і холопів»? Що б відбулося із
самою Європою, якби вона погодилася на цей експеримент?
Але тим часом Росія могла б скористатися процедурою: подати, наприклад, заявку на вступ до ЄС, а далі мала б відбутися копітка робота з упровадження в російське життя копенгагенських критеріїв, зокрема стосовно переходу Росії
до статусу правової держави. А вже потім відповідність цим
критеріям мала б регулярно перевіряти Європейська комісія. Щоправда, серед моніторингової групи могли б бути не
лише німці, а й поляки чи естонці, які б Росію перевіряли
як претендента та ще й «учили б, як жити». Чи ж могла
таке допустити «національна гордість великоросів»? Судячи з усього, Росія виявилася до цього не готова.
Щоправда, як позитивний приклад В. Іноземцев зазначає, що спільними зусиллями Європи навіть повоєнну Німеччину було перетворено на найпослідовнішого «європейця». Втім, Л. Шевцова контраргументує: «Німеччина була
включена в європейське поле після визнання нею поразки
у Другій світовій війні й окупації військами західної коаліції. І наскільки цей «концепт» може бути застосованим
щодо Росії?» [242].
Але це все ще приказка — казка (як наратив) починається тоді, коли В. Іноземцев «образився» на Європу за визнання нею суверенітету України і її права самій обирати
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шляхи інтеграції. Тобто Європа практично відмовила Росії
у претензіях на російську «зону відповідальності» в претензіях Кремля розглядати Україну як традиційну російську
«окраїну». Дуже прикро, але саме так дослідник виклав
свою позицію: «Я гадаю, що штучний поділ пострадянського простору (особливо його західних і південних «окраїн»)
на Росію та «інші» країни був другою надто важливою помилкою європейців, яка значною мірою зумовила сучасні
конфлікти на європейсько-російських кордонах. Ні Україна, ні Білорусь не були «колоніями» чи «упокореними територіями» Росії в тому розумінні, в якому ними можна
назвати держави Балтії… Штучне проведення лінії між
«монополією» й іншими частинами імперії означало не
більше і не менше, як зазіхання на частину «історичної
Росії» (як її називає В. Путін) і ніяк не могло відіграти
позитивної ролі». На цій підставі В. Іноземцев звинувачує
Європу в тому, що та нібито виступила в ролі роз’єднувача,
що так чи інакше підживлює конфлікти у світі [96].
Після визнання В. Іноземцевим правоти В. Путіна в його
оцінці України як частини «історичної Росії», подальша
аргументація дослідника викликає лише подив і жаль. Виявляється, це Європа винна у тому, що Росія — найбільша
європейська нація — змушена демонструвати свою «неєвропейськість». Всі мають знати, заявляє він, що Росія надто
горда, щоб з нею мати справу «з позиції старшого». А найбільша провина Європи у тому, що коли за всіх часів і на
всіх континентах «союзи більш сильних із слабшим розпалися, провина за це могла покладатися лише на першого,
котрий не знайшов належного методу спілкування із другим». Остаточний висновок уже й зовсім бентежить: «за
умов, коли російській владі вигідно протистояти Європі,
зміна нинішнього становища може прийти не з Москви,
а з Берліна чи Парижа, Рима чи Брюсселя». Логіка цього
пасажу така: Москва й далі буде куражитися, а Європа
як розумніша і багатша повинна піти на поклон Москві.
Благо, Поклінна гора під Москвою все ще функціонує.
Тут звинувачення Європи зовсім безпідставне. Так, після розпаду СРСР було укладено Угоду ЄС і Росії про парт322
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нерство й співробітництво, опрацьовано кілька «дорожніх
карт», а також «Програму в ім’я модернізації». Однак, як
виявилося, Росія не була готова до того, на що йшли Східна
Європа і країни Балтії — до свого підпорядкування наднаціональній структурі Брюсселя. Наприклад, проаналізувавши 400 різноманітних програмних положень стратегії
ЄС щодо Росії, колишній представник ЄС у Москві Майкл
Емерсон дійшов висновку, що замість реальних перетворень у Росії справа звелася до порожніх заяв. І це притому,
що фінансова допомога ЄС, спрямована на демократизацію
Росії, за 1991–2007 рр. становила 2,7 млрд євро.
Після Помаранчевої революції в Україні «приятельські
стосунки» між ЄС і Росією відійшли в минуле. Кремль не отримав того, чого прагнув — роль партнера з мегастатусом і правом вето на рішення ЄС і НАТО. Це могло надати Росії статусу, що підносився б над статусом ЄС, і не був підпорядкованим
його правилам. У 2008 р. Сергій Лавров заявив про завершення «домінування західної цивілізації», а тому «предметом
конкуренції стають ціннісні орієнтири і моделі розвитку». Це
означало відмову Росії від європейського курсу.
Парадоксом ситуації стало те, що ЄС так і не вдалося
європеїзувати Росію, хоча російський правлячий клас доволі глибоко інтегрувався у Європу на особистісному рівні.
Більше того — російська еліта досягла успіхів у експорті
корупції в європейські країни, кооптувавши до своїх лав деяких західних політиків і представників бізнесу, й у такий
спосіб створивши потужну машинерію відмивання брудних грошей. Тут і згода колишнього німецького канцлера
Г. Шредера бути лобістом від «Газпрому», і дружба В. Путіна з С. Берлусконі, і тиск Ж. Ширака на східноєвропейські
країни з вимогою припинити критику Москви, і гра Н. Саркозі на боці Кремля під час російсько-грузинської війни
2008 р., і сприяння колишнього фінського прем’єра П. Липпонена в реалізації «Північного потоку» тощо.
Втручання Росії у внутрішні справи європейських країн
набуло такого розмаху, що в 2016 р. дедалі частіше почали
вести мову про входження міжнародних відносин у стан «холодної війни 2.0». Так у популярному німецькому «журналі
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політичної культури» Cicero (наклад 83 718 примірників)
у жовтневому номері зазначалося: «Таке враження, нібито ми знову у самій гущі подій давно забутих часів — хіба
що прикмети нові. Після анексії Криму, української кризи
й воєнного втручання Путіна в Сирії дипломати відкрито
говорять про повернення до холодної війни між Заходом
і Росією… Але, здається, на цей раз ми переживаємо нову
фазу — кібервійну, чи холодну війну 2.0. — вона має інший
характер, однак потенційно вона настільки ж небезпечна,
якщо не небезпечніша. Адже в холодній війні 2.0. не існує
чітких правил» [33].
Йдеться насамперед про те, що раніше світ був двополярним, але Москва й Вашингтон знали, де проходять їхні
«червоні лінії», й рахувалися з ними. А от чи годиться це
для кібервійни, яка до того ж ведеться за участю абсолютно
не досвідчених у зовнішній політиці хакерів, — сумнівно.
Саме тому на початку жовтня 2016 р. американська влада
офіційно заявила про відповідальність Росії за злам електронної пошти Гілларі Клінтон.
На небезпеку відродження жорстких методів холодної
війни у своїй редакційній статті від 2 грудня 2016 р. вказує впливова газета The Washington Post: «Втручання Росії
у справи західних демократій часто представляються нам
як зловмисні, але достатньо м’які пропагандистські операції, що зосереджені на кібератаках, а також як фінансова
допомога промосковським політикам. Саме тому варто звернути увагу на два нещодавні епізоди у Східній Європі, що
мали зовсім інший характер. Як виявилося, в Угорщині,
яка є членом НАТО, російські агенти беруть участь у підготовці неонацистських воєнізованих формувань, а в маленькій балканській державі Чорногорії, що перебуває за крок
до вступу у Трансатлантичний альянс, Москву звинувачують у підготовці насильницького перевороту». Угорські
газети опублікували відповідні документи про фінансування з Москви, і американське видання робить висновок:
«Коротше кажучи, режим Путіна, очевидно, безпосередньо
пов’язаний із збройним рухом, метою якого є відновлення
фашизму в Угорщині». Так само «влада Чорногорії публіч324
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но звинуватила Росію у спонсоруванні спроби перевороту».
Західні аналітики розцінили ці дії як безпрецедентно «наглі спроби посіяти хаос у країнах, пов’язаних з НАТО» [186].
А тим часом у Росії очікують нових виборів у країнах Європи, які, на думку росіян, мали б зміцнити позиції Кремля
в Європі і світі. Одна з найстаріших газет Данії (заснована
в 1749 р.), що нині входить до «великої трійки» видань країни, уважно спостерігає за тим, що «вибори в Болгарії і Молдові привели до влади нових, прокремлівськи налаштованих
керівників. А згодом телевізійні коментатори аплодували,
смакуючи, що Франція і Австрія можуть зробити кроки
у тому ж напрямі». І неспроста, оскільки білякремлівський
коментатор Сергій Марков заявляє: «Нас це радує… Зростає
вірогідність того, що європейські країни і США у певний
момент погодяться на російські вимоги в сусідній з Росією
Україні» [122].
Російські аналітики заздалегідь потирали руки, мовляв,
з 29 листопада у Франції розпочнеться нова ера — адже перемога на праймеріз консерватора Франсуа Фійона могла б
покласти початок скасуванню санкцій Заходу проти Росії.
І небезпідставно: крихкий консенсус із питання санкцій
і, якщо брати ширше, взаємин Росії і Заходу, а також безпеки в Європі був під загрозою реалізації, а надто на фоні
російських очікувань щодо спроб Дональда Трампа домовитися з Москвою. Така карта принаймні розігрувалася. Як
заявляє голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої
політики Норберт Рьоттген, «йдеться не лише про Україну,
а й про те, чи зможе Європа залишитися континентом свободи», а чи «її знову поділять» на «вільну Європу й зону російського впливу» [75].
І коли Західна Європа все ще розмірковувала і часом
сподівалася на те, що якось воно обійдеться, то Центральна Європа була стурбована не на жарт. Польський оглядач
Цезарій Криштопа звертав увагу на те, що Росія раз по раз
пересікає «червоні лінії», не звертаючи уваги ні на санкції, ні на нахмурені брови західних політиків. На фоні
пишномовних слів і заяв Заходу Росія уже підім’яла Чечню, відібрала частину Грузії і України, зрештою, збила
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малайзійський літак з громадянами Європейського Союзу
і країн-членів НАТО.
Якою ж виявилася реакція Заходу? Розгляд питання, як
це часто буває, відбувся «за процедурою». Можливо, з часом
це й дасть якісь відчутні результати, але поки що проросійські експерти запевняють нас, що до Гааги діло не дійде,
адже маємо справу з ядерною державою. Мовляв, ну що тут
можна вдіяти? Але Ц. Криштопа налаштований більш оптимістично: «Ми можемо вдатися до чогось іншого. Ми можемо
зупинити Росію, і в цьому плані нас не можна назвати зовсім
беззубими. Ми можемо допомагати Україні, яка досі здатна
тримати Москву на віддалі від наших кордонів. Ми можемо
використовувати наші зв’язки з Європейським Союзом, щоб
добитися ужорсточення санкцій… Ми можемо голосно заявляти на різних майданчиках про нашу підтримку Києва,
що, як ми вже переконалися, відмінно підтримує моральний
дух українців. І, нарешті, нам не варто відмовлятися від продажу чи, можливо, безоплатної передачі зброї, яка лежить
у нас на складах, і яку ми збираємося замінити новими моделями закордонного чи вітчизняного виробництва». Врешті-решт, вважає оглядач, «нам варто подумати про власну
ядерну зброю… Технології для засобів доставки цієї зброї є
в Україні, з якою, я думаю, можна домовитися, що стане додатковим бонусом нашої підтримки цієї країни» [120].
Можна зрозуміти поляків, які мали в своїй історії чотири поділи Польщі за участю Росії. Але важко зрозуміти тих
західних політиків, які все ще не визначилися у своєму ставленні до Росії. Можливо, що їхнє прагнення до зближення
з Росією зумовлене не лише меркантильними інтересами бізнесу. Не виключено, що тут відіграє роль і втома він нинішніх
конфліктів. Але за будь-яких умов важливо, яку стратегію
у відповідь на геополітичні виклики Москви вони оберуть.
Тим часом доводиться враховувати схильність європейських політиків до подвійних стандартів, їхню готовність до
оборудок. Невизначеність Заходу створює Кремлю можливість діяти за своїми планами і власним розуміння правил
гри. А з боку Заходу лунає навіть хвиля умовлянь: «Слід
зрозуміти Кремль! Слід умиротворити його!» Тоді як Аме326
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рика певний час переймалася виборами, а Європа втрачала внутрішню впевненість через іміграційну кризу, Росія
таку впевненість нарощувала. «Без цієї впевненості, — вважає Лілія Шевцова, — навряд чи Кремль скинув би світову
шахівницю, зважившись на приєднання Криму й гібридну
війну на українському Донбасі. Тож європейська еліта несе
свою частку відповідальності за те, що Путін не побачив
«червоної риски»… Своєю авантюрою в Україні Путін змусив Європу вийти, врешті-решт, із паралічу, а із політичного карлика — Німеччини — він зробив державу, яка через
беззубість Брюсселя здатна стати гарантом нової європейської єдності. Європа, що ще вчора дрімала, почала розмірковувати про причини свого провалу у стосунках з Росією.
Європа розвертається повільно, і їй знадобляться нові лідери, здатні на стратегічні прориви і не обтяжені деморалізацією недавнього постмодернізму» [242].
Хочеться вірити, що Європа шукатиме і знайде свою відповідь на виклик часу. Твір «Присмерк Європи» О. Шпенглер написав у 1918 р. Натомість хід історії довів, що Європа — цивілізація з могутнім громадянським суспільством,
яке демонструє свою життєздатність і стійкість в часи випробувань.
Це не означає, що Європа не шукатиме нової формули взаємовідносин з Росією, балансуючи між стримуванням та діалогом. Однак, хоч як би Кремль спонсорував своїх «троянських
коней» у європейських столицях, підкупляв лівих і правих
екстремістів, поважних європейських парламентаріїв і журналістів, кооптував європейців до свого бізнесу — ніщо йому
не зарадить: час розплати за скоєні гріхи настане неодмінно.

7.5. Обама — Путін: слова, діла і доля України
Хочеться вірити, що незалежність України, її територіальна цілісність — чи не найактуальніша проблема сучасних міжнародних відносин, і будь-які спроби відтіснити її
з поля зору світової громадськості приречені на невдачу.
Деякі підстави для такого судження дала 66-й державний
327

В. Ткаченко «Україна: quo vadis — к
 уди йдемо?»

секретар США, а нині професор Стенфордського університету Кондоліза Райс у своїй лекції для слухачів Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України
в березні 2016 р. Доповідач заявила про свою поінформованість щодо трагічних подій на Донбасі. Вона запевнила,
що «ніхто в США і в усьому цивілізованому світі не визнає
анексії Криму», а «міжнародне співтовариство підтримує
українців на їхньому шляху визначення майбутнього своєї
держави» [45].
Звісно, моральна підтримка такого поважного експерта
як Кондоліза Райс важлива для українського народу. Але
всі ми розуміємо, що нині вона науковець, а не держсекретар, а тому, як мовиться, «питань не вирішує». Останнє
слово було і залишалося за Бараком Обамою, а тому слід
звернути увагу саме на оцінки ситуації навколо України,
зроблені ним на початку 2016 р. Саме вони привернули особливу увагу не лише української аудиторії, а й міжнародної
громадськості.
Йдеться насамперед про велике інтерв’ю президента Барака Обами американському журналу The Atlantic, що стало
чи не найбільш обговорюваною темою і в російському інтернеті першої декади березня. Підбиваючи підсумки своєї роботи на даному етапі й враховуючи виборчу президентську
кампанію 2016 р., глава держави дозволяв собі іноді висловлюватися дещо відвертіше, ніж зазвичай. В Росії, звісно,
найбільше уваги було приділено тій частині його інтерв’ю,
що присвячена президенту В. Путіну. Так, характеризуючи
В. Путіна, його американський візаві вжив слово nasty, що
може бути перекладене неоднозначно: гидкий, непристойний, брудний, противний, загрозливий тощо. Хоча, дотримуючись політкоректності, можна вдатися при перекладі й
до найбільш нейтрального слова — норовливий.
У російських соціальних мережах розгорілися суперечки й навколо того, як правильно перекласти російською мовою слова Обами про Путіна — he is not completely stupid
(якщо дослівно й кострубато — «він не повністю тупий», або
«він не настільки дурний»). В російських мережах з’явилися найрізноманітніші версії перекладу — від «Путін дуже
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розумний» (в газеті «Известия») до «Путін не повний ідіот»
(у коментарях опозиційного російського політика Олексія
Навального у Twitter). Знову-таки, можна було б вдатися до
більш дипломатичного перекладу: «він не зовсім простак»,
або навіть краще — «він далеко не простак». Але, адекватність перекладу — це вже справа самих зовнішньополітичних інституцій.
Головне для нас полягає в іншому: оцінка американським президентом політики Росії щодо України далеко не
така однозначна, як оцінка Кондолізи Райс. Наприклад,
Обама дав зрозуміти, що в останні місяці його президентства Сполучені Штати будуть, як і раніше, утримуватися від прямого протистояння з Росією і в регіоні України,
і в Сирії. Власне, в тому не було нічого сенсаційного — такою була традиційна стратегія США щодо Росії впродовж
останніх років. А різка риторика з боку президента США,
як подейкують журналісти, це лише спосіб компенсувати
свою стриманість у практичній політиці.
Схоже на те, що так сталося і в інтерв’ю журналу The
Atlantic: перш ніж вжити не те щоб різких, а скоріше двозначних висловів на адресу В. Путіна, Б. Обама змалював російського президента як ділового й пунктуального лідера,
який усвідомлює слабкість позицій Росії у світі, а тому й діє
часто-густо так, як йому підказують інстинкти. Проблема
лише в тому, що це покладання на власний інстинкт призводить найчастіше до небажаних наслідків. За словами Б. Обами, В. Путін «зацікавлений у тому, щоб його розглядали як
нашого партнера, оскільки він не настільки дурний. Він розуміє, що роль Росії в світі значно зменшується. І той факт,
що він напав на Крим чи намагається підтримати Асада, не
робить його гравцем. Ви не побачите його на зустрічах, що
формують порядок денний» [41].
Російські коментатори постаралися змікшувати вислів
«he is not completely stupid» як такий собі «тип поплескування по плечу» з метою «спонукати його на аналогічне іронічно-дружнє висловлювання на адресу Обами». Або
ще: цим самим Б. Обама показав, що «у них ось такі звичайні, нормальні стосунки», «що у них, так би мовити,
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рівноправні стосунки за взаємної поваги». Більше того,
у цих словах Б. Обами дехто вбачав навіть спробу розв’язати
задавнені міжнародні проблеми: «Обама, ймовірно, прагнув
підкреслити своє психологічне вміння розкусити зарубіжних лідерів й вирішити в такий спосіб якісь питання, які
бюрократія може затягувати місяцями, роками чи й взагалі
нездатна вирішити». Тобто відчувалося, що російські аналітики намагаються якимось чином дати раду висловлюванням Б. Обами, щоб не кинути тінь на образ президента Росії.
Але — це їхні проблеми [254].
Що стосується України, то найголовнішим для нас, звісно, було ставлення Б. Обами до агресії Росії проти України.
І тут є один аж надто принциповий момент у світогляді
американського президента: він вважає, що для Росії незалежна Україна є сферою життєво важливих інтересів,
і водночас дає зрозуміти, що Україна такою для США не
стала. На думку Б. Обами, за такої ситуації РФ завжди намагатиметься загострювати становище, і допоки Україна не
стане членом НАТО, вона залишатиметься украй вразливою
за подальшої воєнної інтервенції Росії. Тим часом Україна
демонструє готовність вийти з-під впливу РФ, а В. Путін
вдається до силових дій та інших сумнівних спроб відновити контроль над Україною. Однак така стратегія, вважає
Б. Обама, не має перспектив, і Росія не сяде за стіл головних
світових гравців. Звичайно, Росія була б набагато сильнішою, якби не втручалася у внутрішню політику України.
Але за нинішніх обставин «один лише факт вторгнення
у Крим чи спроби підтримати режим Асада — не повернуть
його [Путіна] у гру» [13].
Інтерв’ю Б. Обами викликало неоднозначну оцінку як
американських, так і російських політиків та журналістів. Насамперед привернула увагу теза, що Україна не належить до сфери життєво важливих інтересів США. Так,
колишній помічник держсекретаря США, а нині співробітник Інституту Маккейна Девід Кремер вважає, що подібні
оцінки президента викликають глибоку тривогу. На погляд
України, у цих словах президента США Обами були причини для глибокої стурбованості: «Він, по-суті, дає знати
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Путіну, китайцям та іранцям, що є межа того, на що готові
піти США у захисті своїх партнерів. Замість того щоб підтримати стратегічну двозначність, він вносить небезпечну,
на мій погляд, ясність. Ці заяви відбивають відому позицію
президента, яка полягає в тому, що коли США будуть просто сидіти, склавши руки, й особливо не стояти на шляху
Путіна у його починаннях, то Кремль сам вириє для себе
яму і впаде в неї. Чи то буде в Сирії, чи в Україні. На мій
погляд, це є виправдання бездіяльності. Такі заяви напевно спричинять деморалізуючий вплив, скажімо, на жителів
України, Грузії, Молдови чи наших союзників у Азії. Адже
президент Обама в такий спосіб дає зрозуміти, що впродовж
останніх десяти місяців свого президентства він не має наміру вдаватися до рішучих дій, якщо росіяни чи китайці
підуть на якісь безглузді кроки. Він говорить усім цим країнам: ви дієте наодинці, щасти вам» [86].
Безумовно, у словах Девіда Кремера є елемент полеміки. Навряд чи варто однозначно стверджувати, що США
сидять, склавши руки: достатньо згадати хоча б серію жорстких санкцій проти російських громадян й підприємств.
До того ж ці санкції розширюються і регулярно продовжуються. Отже розрахунок Обами, що Кремль сам себе заведе у пастку, за певних умов може спрацювати. Але теза про
те, що альтернативою такій політиці може бути лише війна
з Росією, поділяється в США далеко не всіма. Так, колишні посли США в Україні Стівен Пайфер і Джон Хербст (які
свого часу були працівниками американського посольства
у Москві) вважали, що «Обама не до кінця відвертий. Насправді США могли зробити більше, щоб допомогти Києву
у його протистоянні агресії Росії, і не втягуючись у війну
з нею» [157].
Ці колишні посли, а нині наукові співробітники різних
установ цікаві тим, що вже не обмежені службовою дисципліною, і їхні судження вже несуть у собі елементи евристичності й незаангажованості. Колишні посли вважають,
що у Вашингтона є кілька вагомих причин підтримувати Україну. По-перше, Кремль проводить ревізіоністську політику, спрямовану на підрив того порядку, який
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встановився у світі по закінченні холодної війни. Ця політика, в розумінні В. Путіна, полягає у втручанні у справи
інших держав для нібито захисту етнічних росіян і російськомовних меншин, незалежно від того, чиїми громадянами вони є. Практично така політика реалізувалася у Грузії
2008 р. й Україні 2014 р. Отже, слід брати до уваги, що 25%
населення Естонії і Латвії — етнічні росіяни. З огляду на ці
обставини, «якщо змусити Путіна заплатити високу ціну за
його агресію в Україні, це зменшить імовірність того, що він
піде на подібні провокації в Прибалтиці у майбутньому. Ось
такі провокації і можуть призвести до прорахунків і початку війни, чого президент Обама прагне уникнути» [157].
По-друге, на думку колишніх послів США в Україні, не
слід забувати й того факту, що у 1994 р. лідери США, Великобританії і Росії підписали Будапештський меморандум,
де пообіцяли поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України й не застосовувати сили до цієї
держави. Зазначений меморандум став ключовим фактором
для прийняття Києвом рішення про відмову від 2 тис. стратегічних ядерних боєголовок, а також стратегічних ракет
і бомбардувальників. А тому США, вважають посли, не повинні забувати, що «це стало величезною перемогою зовнішньої політики США й політики нерозповсюдження ядерної
зброї в цілому. Рішення Москви порушити цю угоду — серйозний негативний фактор, який може зашкодити іншим
країнам відмовитися від зброї масового знищення. Адміністрація Обами рідко згадує про Будапештський меморандум, однак саме він дає відповідь на запитання, якого Обама
торкнувся у своєму інтерв’ю: «чому Україна так важлива?».
Отже, коли прийняти тезу, що Україна все-таки належить до сфери життєво важливих інтересів США,
то знову постає питання про надання Україні легкої летальної протитанкової зброї. Впродовж 2015 р. цього не
сталося, оскільки Білий дім найбільше остерігався ескалації конфлікту у разі загострення ситуації з Росією. На думку
послів, тут був певний ризик — за умови постачання Києву
протитанкової зброї Кремль справді міг би піти на ескалацію бойових дій. Але не факт, що така ескалація відбулася б,
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враховуючи ризики: і збільшення числа убитих російських
солдатів, чию загибель наразі Кремль ретельно приховує від
громадськості; і розширення санкцій проти економіки, яка
дедалі більше занурюється в рецесію.
Що стосується щаблів ескалації, то США із свого боку
теж могли б контролювати цей процес: «Вашингтон мав би
пояснити Києву, де проходить червона лінія, але аргумент,
що надання Україні зброї могло б призвести до зіткнення
між США і Росією, просто неспроможний». Звісно, зазначають посли, «якщо вибирати між продовженням тієї політики, яку Вашингтон проводить в нинішній момент (2016),
і Третьою світовою війною з Росією, то відповідь очевидна.
Однак президент оминув менш масштабні кроки і засоби,
які б не призвели до війни з Росією, але позбавили б Москву
можливості йти простим воєнним шляхом й збільшили б
шанси на справжнє врегулювання конфлікту» [157].
Отже, з огляду на характер дискусій у США, Україні доведеться мобілізовувати власний потенціал та сподіватися
хіба що на певну зміну пріоритетів у подальшій політиці
західних союзників. Тим часом певні зрушення в громадській думці Заходу вже відбуваються. Згадуваний Девід
Кремер теж наголошує на тому, що «санкції не можуть бути
єдиним інструментом тиску на Кремль. Україна запросила
американську воєнну допомогу, і саме президент є, по суті,
єдиним противником надання такої допомоги Києву. За такий крок виступає переважна більшість американських законодавців, ми є гарантами незалежності й територіальної
цілісності України… Замість цього Путіну дають зрозуміти,
що йому не доведеться по-справжньому розплачуватися за
свої дії» [86].
Бездіяльність, яка може бути сприйнята російською
стороною як потурання, вважає американський публіцист
Девід Саттер, потенційно спонукатиме Кремль навіть до
більш рішучих дій. Адже головний інтерес Кремля — будьякою ціною придушити загрозливу для режиму В. Путіна
українську демократичну революцію. А тим часом США
так і не спромоглися на адекватну відповідь, здатну не допустити жорсткого тиску Росії на Україну. І навіть коли
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В. Путін сам собі викопає яму і зазнає провалу як в Україні,
так і в Сирії, слід не випускати з поля зору того факту, яку
ціну заплатить український народ за цю авантюру. Саме
на цьому й наголошував Д. Саттер: «На сході України вже
загинуло 8 тисяч людей, скільки ще життів буде втрачено?
Чим заплатять сирійці за неминучий, врешті-решт, провал
Володимира Путіна? На мій погляд, політика очікування
провалу Путіна обертається немалим тягарем і для західних
країн. Ми всі потерпаємо від наслідків такої політики» [86].
Зважаючи на всі аргументи сторін, що критикують президента США Барака Обаму, ми мали б самі дійти висновку,
як сприймати його слова. Хоч би й ті, що нібито нічого не
варто робити: хай Росія візьме мотузку і сама на ній повіситься — чи то в Україні, чи то в Сирії. Однак тут виникає
низка запитань. Серед них найголовніше: чому Обама пішов
на інтерв’ю журналу The Atlantic з оцінками, які годилися
краще для першого видання мемуарів після звільнення Білого дому для нового президента?
Ймовірно, до цього кроку його підштовхнув зміст виступів кандидатів на пост президента від республіканської
та демократичної партій. Так, на початку березня, під час
дебатів в Майамі, фаворит республіканської передвиборної
гонки Дональд Трамп виступив із щедрою похвалою на адресу російського президента В. Путіна, назвавши його «дуже
сильним лідером». Все б нічого, але похвали Путіну звучали
на фоні приниження авторитету чинного президента США.
«Я вважаю, що Путін показав себе дуже сильним лідером
для Росії — набагато сильнішим, ніж наш лідер — ось що
я можу сказати. Я маю на увазі, для Росії. Це не значить, що
я підтримую Путіна», — заявив Д. Трамп [211].
Негативне враження на американців справили і результати опитування, яке провів у Facebook телеведучий консервативного штибу Шон Хенніті. Запитання було простим:
чи вважаєте ви, що президент Обама слабший за президента Путіна? Підсумок вразив: ствердно відповіли 98–99%
учасників. Такого ще жодного разу не було, щоб імідж зарубіжного діяча був вищий за імідж президента США. Отже,
можна припустити, що інтерв’ю Б. Обами було відповіддю
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на подібні закиди, а слова президента США адресувалися
насамперед американській аудиторії [209].
Однак було б некоректно зводити все до передвиборної кампанії. Очевидно, тут спрацьовують і суб’єктивний,
і об’єктивний фактори. Не секрет, що протягом другого терміну президенства Барака Обами і третього терміну Володимира Путіна обидві країни — США і Росія — переживали
небувалий за останні 30 років спад у взаємовідносинах. За
цих обставин і риторика обох столиць — Москви і Вашингтона — почала нагадувати часи загострення холодної війни
початку 1980-х. І навряд повністю можна вірити тим оглядачам, які пов’язують підвищення градуса риторики двох
лідерів лише відсутністю особистої симпатії. Можна скільки завгодно говорити про те, що психофізично вони зовсім
різні люди, різні політики з різними цілями. Все це так,
але не слід забувати й того, що політики високого рангу тим
і відрізняються від пересічних громадян, що вміють пристосовуватися один до одного, бути дипломатичними.
І коли цього не відбувається, значить, на те є вагомі причини. Наприклад, усі претензії В. Путіна до американської
адміністрації виникли не сьогодні й не вчора. Проблеми
виникли навіть й не за президента Б. Обами, а ще за часів
Джорджа Буша-молодшого. Це саме за його президенства
НАТО розширилося завдяки країнам Балтії, а в Грузії й
Україні в цей час відбулися «кольорові революції». Саме
за Буша-молодшого Вашингтон розірвав Договір з протиракетної оборони. Але, попри все це, особисті відносини Путіна й Буша-молодшого зберігалися, принаймні зовні, на
пристойному рівні. Тоді В. Путін намагався йти назустріч
Заходу, терпляче намацуючи своє місце серед світових лідерів, стримуючи себе і не допускаючи недружніх кроків.
Ситуація ускладнилася після 2012 р., коли невдала спроба модернізації російського суспільно-політичного життя
вилилася у народне розчарування. Тоді люди вийшли на Болотну площу, а соціологи зафіксували небувале падіння рейтингу В. Путіна. Як це притаманно вихідцям із спецслужб,
він розцінював ці явища як наслідок підривної діяльності
Заходу, його політики подвійних стандартів. Тож, щойно
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він отримав мандат у 2012 р., відразу ж взявся поправляти
законодавство у бік посилення вертикалі влади. Різко змінилася зовнішньополітична риторика в країні — Захід поступово втрачав образ союзника і набував обрисів ворога.
І що характерно: у відповідь Б. Обама, за оцінкою експерта Московського центру Карнегі Андрія Колесникова,
був досить-таки стриманим і дипломатичним: «Він же в цілому акуратно розмірковував про Путіна, хоча в результаті й допік його, що той все-таки не ключовий гравець, хоч
і ввічливий у спілкуванні» [43].
То хто ж став ініціатором відродження протистояння обох країн? Виконувач обов’язків директора Інституту
США і Канади РАН Валерій Гарбузов з огляду на службове
становище стриманіший в оцінці ситуації: «Звичайно, обидва лідери — і В. Путін, і Б. Обама — доклали руки до того,
щоб опинитися в такому стані, в якому виявилися». А причина, на його думку, полягає в тому, що президент США
ставиться до російського президента в цілому негативно.
З одного боку, Б. Обама ніби й підкреслює якісь позитивні
якості В. Путіна, але, з другого боку, зрозуміло, що в цілому
у нього склався негативний образ російського президента.
Як вважає Б. Обама, В. Путін своїми діями засвідчує слабкість позицій, адже Росія опинилася в ізоляції від провідних країн Заходу, бо намагається відродити якщо не Радянську імперію, то, в усякому разі, імперський вплив Росії на
пострадянському просторі. Оскільки їй це не вдається, то
«таке ставлення свідчить про те, що Обама сприймає Путіна
навіть не як конструктивного партнера, з яким можна домовитись, а як супротивника, який іде проти течії» [43].
Отже, якщо проаналізувати еволюцію висловлювань
Б. Обами стосовно В. Путіна, то в цілому складається враження, що президент США, визнаючи певні позитивні якості російського президента, не уникав нагоди, щоб підкреслити «малозначущість» зусиль на міжнародній арені такої
собі «регіональної держави», як Росія. Наприклад, у серпні
2013 р. Б. Обама зазначав: «Розмови під час наших зустрічей
[з Путіним] відверті. Найчастіше — конструктивні. Я знаю,
що преса любить фокусувати увагу на «мові тіла». Так ось,
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В. Путін виглядає, як школяр, що нудьгує на задній парті.
Хоча, коли ми спілкувалися один на один, часто-густо це
були продуктивні бесіди» [209].
Однак для українців важливіші думки Б. Обами щодо
агресивної політики Путіна. Достатньо згадати, що перемогу Євромайдану В. Путін прокоментував на прес-конференції в березні 2014 р. у звичному стилі конспірології,
як «збройне захоплення влади», за якого частково легітимний лише український парламент, а решта органів влади
в Україні — нелегітимні. Оцінка ж Б. Обами була принципово іншою і дошкульною: «У президента Путіна, очевидно,
інший набір юристів. Можливо, у нього інший набір інтерпретацій. Але я не думаю, що це може когось пошити в дурні. У країн, що розміщені поблизу Росії, є глибока стурбованість й підозра щодо подібного втручання у справи».
Ще більше загострилася риторика Б. Обами у вересні
2014 р. Тоді він звинуватив В. Путіна в «нахабній, зухвалій
поведінці», коли президент Росії скерував його дзвінки на
автовідповідач. За словами Б. Обами, він намагався зв’язатися з російським президентом електронною поштою, але
отримав лише автовідповідь з офісу. Коментуючи цю нову
практику В. Путіна, Б. Обама зазначив, що вона «позбавляє нас можливості в подальшому обговорювати майбутнє
України й інші важливі проблеми», і застеріг: «Я залишив
для нього останній меседж».
У відповідь на запитання журналістів програми «60 хвилин» 9 жовтня 2015 р. про виклик В. Путіна світовому лідерству США Б. Обама звернув увагу на існування різних критеріїв у вимірах такого лідерства: «Я ось що скажу вам: якщо
ви думаєте, що зруйнувати власну економіку і водночас посилати війська на допомогу своєму єдиному союзнику [Баширу
Асаду] — це лідерство, то у нас різне розуміння лідерства. Моє
визначення лідерства сьогодні — це глобальне потепління,
міжнародний форум, який відбудеться в Парижі! Моє розуміння лідерства — це здатність підняти світову спільноту для
того, щоб не дозволити Ірану створити ядерну зброю» [209].
Отже, якщо підвести підсумок оцінкам й особливостям висловлювань обох президентів, то позиція лауреата
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Нобелівської премії миру Б. Обами і позиція агресора В. Путіна — принципово відмінні. В. Путін виступає з позиції
докорінної ревізії системи міжнародних відносин, де б Росії
було зарезервовано місце другої після США ядерної держави, а отже, й вирішального міжнародного гравця в сучасному світі. Однак після виключення з клубу «великої вісімки» — G‑8, яка перетворилася нині на «велику сімку» –G‑7,
такі претензії тим більше не мають належних підстав. Росія
посідає статус «регіональної держави», що, однак, не знижує того рівня небезпеки, який тягне за собою її агресивна
політика.
Що ж стосується Б. Обами, то в Україні очевидно, його
слід сприймати адекватно. Позитивним з його боку є надання нашій країні нелетальної воєнної допомоги, включно
з приладами нічного бачення й радіолокаційним обладнанням. До того ж американські інструктори навчають бійців
української Національної гвардії. Відверта ж заява Б. Обами про те, що для Сполучених Штатів Україна не є сферою
життєво важливих інтересів, а натомість Росія й Україна
мають спільний кордон і традиційні зв’язки у сфері як виробничих, так і невиробничих відносин — є яскравий приклад спрацювання штампів школи «реальної політики»
про методи раціонального вирішення проблем. Одним із
таких кліше є переконання, що не слід ризикувати війною
з Росією заради України. Так, колумніст журналу State
Фред Каплан навів один із показових висловів Б. Обами:
«Якби я захотів вторгнутись у Канаду чи Мексику, ніхто
нічого не зміг би з цим зробити». Очевидно, таке розуміння
проблем впливає і на сприйняття політики В. Путіна щодо
України [101].
Слід враховувати й те, що Б. Обама надавав особливого значення дотриманню правил міжнародного співжиття,
включаючи непорушність кордонів. Він вважав необхідним
примусити Росію заплатити за порушення норм міжнародного права. Питання лише в тому, у який спосіб це зробити. Скидається на те, що він вважав воєнну ескалацію тією
ситуацією, де може виграти Росія. А от ескалація санкцій,
на його думку, здатна принести перемогу Америці, хоча для
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цього слід обов’язково заручитися підтримкою Європи. А це
питання не таке вже й просте, оскільки європейські країни
більшою мірою залежать від російських енергетичних ресурсів, ніж США. До того ж європейські країни не бачать
воєнних шляхів припинення російської агресії проти України. А значить, якщо б Б. Обама став на шлях війни, європейські країни могли б вийти з режиму санкцій.
Отже, хоч би як складалися справи, але до осені 2015 р.
(вторгнення Росії в Сирію) політика Б. Обами давала певні
результати. В. Путіну не вдалося розколоти Трансатлантичний альянс, Європа дотримувалася режиму санкцій,
а завдання призупинення вогню, погоджене на переговорах
в Мінську в лютому 2015 р., попри всі антиукраїнські провокації, в цілому виконувалося. Щоправда, вважає Фред
Каплан, В. Путіну вдалося економічно ослабити Україну й
не допустити її тіснішого зближення із Заходом: «Якби Обама і країни Західної Європи хотіли нанести удар на цьому
фронті, багатомільярдна економічна допомога значила б набагато більше, ніж кілька сотень протитанкових ракет. Але,
за винятком МВФ, що надав доволі скромну суму, ніхто, вочевидь, не хоче йти цим шляхом» [101].
Чи розуміє Європа усі ризики й загрози, які можуть спіткати її на недалекоглядному шляху відмови від своєрідного
«плану Маршалла» для України?
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Розділ VIII.
УКРАЇНА І
«НОВИЙ СВІТОВИЙ БЕЗПОРЯДОК»
«Хто виконує заповідь,
той не пізнає нічого лихого,
серце ж мудрого знає час і право.
Бо для кожної речі час і право
своє…»
Еклезіаст, 8:5–6

Немає більшої зваби в часи великих соціальних потрясінь, як бажання зазирнути за горизонт: куди котиться цей
світ і що ж, врешті-решт, на нас чекає в майбутньому? Адже
так тяжко відчувати цей гніт невизначеності — усвідомлювати приреченість і жити за принципом «чому бути, того не
минути». Хіба що можна знайти виправдання у високій поезії Федора Тютчева: «Нам не дано предугадать, как слово
наше отзовется».
Можна, звісно, апелювати до логіки Аристотеля. Однак,
згідно з її канонами, прогнози щодо майбутнього не підпорядковуються тим же законам і операціям мислення, що й
твердження про події в теперішньому часі. Ми можемо оцінювати як «істинне» або «неправдиве» хіба що описання перебігу дня сьогоднішнього, всього того, що відбувається на
наших очах. Але щодо майбутнього доводиться допускати
існування третього поняття: «невизначеність». Тож маємо
прийняти його як складову іпостась сучасної науки. Бо навіть модернова і найбільш загадкова теорія квантової механіки, коли справа доходить до прогнозів, не вдається до точних цифр. Вона апелює до відсотка вірогідності й, описуючи
світ, пропонує нам лише «вектор стану», або тренд, суспільного розвитку без однозначно окреслених контурів [187].
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8.1. Сценарії суспільного розвитку України
Осмислення тренду суспільного розвитку — не пусте
теоретизування, а річ надзвичайно практична. Люди прагнуть змін, а тому актуальним залишається й заповіт Карла Маркса, викарбуваний на постаменті його поховання
у Лондоні на Хайгейтському кладовищі: «Філософи лише
в різноманітний спосіб пояснювали світ, та справа полягає
в тому, щоб змінити його». В той чи інший спосіб, але, йдучи шляхом поразок і звершень, люди таки змінюють світ,
і змінюють принципово. Причина суспільних зрушень лежить у синергетичній дії сотень і тисяч різноманітних факторів. А тому впевнені у власних пристрастях окремі люди,
сподіваючись на індивідуальну харизму вождя, силу своєї
волі або принцип «гвинтівка породжує владу», найчастіше
стають жертвою самовпевненості. Як зазначає Гегель, така
окрема людина «отримує завжди протилежне тому, до чого
вона прагнула» [46].
Гегелівська «іронія історії» не оминає навіть тих видатних осіб, яким, всупереч усьому, вдалося таки збагнути
сутність найближчого щабля у розвитку світу й навіть піднятися на нього: «Коли ціль досягнута, вони відпадають,
як спорохнявіла оболонка зерна. Вони рано помирають, як
Олександр, їх вбивають, як Цезаря, або їх висилають, як
Наполеона, на острів св. Єлени» [47].
Отже, маємо убезпечити себе від того, щоб не стати жертвою своєї самовпевненості. Очевидно, насамперед слід
усвідомити, що навряд чи комусь вдасться «змінити світ»,
не осмисливши його належним чином. Так само нічого не
вдасться досягти, не мобілізувавши широкі маси народу для
реалізації невідкладних суспільних перетворень. І тут багато
що залежить від рівня освітньої політики, зокрема, системи
економічної, політичної і правової освіти. Як тут не солідаризуватися з академіком НАНУ Михайлом Згуровським: «На
рівні державного управління освітою має розроблятися і втілюватися державна політика в галузі вищої освіти. Ця політика повинна відповідати на такі запитання: які зовнішні
і внутрішні виклики постають перед країною? Як відповісти
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на ці виклики можливостями вітчизняної науки і відповідним чином підготовленого людського капіталу?» [90].
Показово, що дану проблему академік М. Згуровський
поставив з урахуванням необхідності вирішення конкретних завдань суспільного розвитку України. Уже 2008 р.
Світовий центр даних «Геоінформатика і сталий розвиток»
Міжнародної Ради з науки (ICSU) при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» та Інституті прикладного системного аналізу МОН
та НАН України виконав цикл досліджень щодо перспектив можливого майбутнього України. Перше дослідження «Форсайт» побачило світ у 2008 р., друге дослідження
«Форсайт 2015» виконано в 2015 р., а третє дослідження
«Форсайт 2016» — у 2016 р.
Віддаючи належне високому професіоналізму зазначеного колективу, ми користуємося нагодою й ставимо перед
собою завдання донести до читача у більш-менш доступній
(в тому числі й для нашого розуміння) формі основні результати цього дослідження. Йдеться про тезовий виклад,
але жодною мірою не про присвоєння чужої інтелектуальної власності. Наше завдання — популяризація актуальних для України досліджень. Саме таке завдання ставилося
у вступі до даної книги, покликаючись на досвід президента Бразилії Фернанду Енріке Кардозу. Нагадаємо, що цей
високоінтелектуальний політик закликав: «якщо ви готові
надавати своєму народові всіляку інформацію і переконувати його у своїй правоті всіма доступними вам методами,
до вас рано чи пізно прийде успіх. Якщо ж ви вважаєте, що
люди нездатні зрозуміти вас і ними слід маніпулювати заради прийняття правильних рішень, то це — початок великих
неприємностей» [106].
При цьому слід враховувати, що незнання майбутнього
так чи інакше співвідноситься із незнанням минулого і сьогодення. Хоча, як ми вже зазначали, можна передбачати
тільки ймовірність майбутнього із застереженням, що «вектор стану» не дасть нам конкретної відповіді, а лише відсоток вірогідності різних можливостей. Саме цим квантова
механіка й відрізняється від детермінізму.
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Отже, спершу про досвід, якого ми набули за 25 років
незалежності. Насамперед дався взнаки стрімкий і несподіваний розпад Радянського Союзу. На нашу думку, український політичний клас, сформований в ролі колоніальної
адміністрації Російської імперії з прищепленим йому комплексом «меншого брата», виявився не готовим виступити
в ролі національної еліти незалежної України. До того ж інтелектуальний рівень правлячого класу СРСР настільки не
відповідав вимогам сучасної світової науки, що навіть Юрій
Андропов змушений був визнати: «Мы не знаем страны,
в которой живем». Де вже було управлінському апарату
України знати гострі (а часом трагічні) проблеми історії
України та невідкладні завдання її сьогодення. А тому ми
цілком погоджуємось із тезою розглядуваного нами документа «Форсайт 2016», де йдеться: «Як наслідок, нова незалежна держава зіткнулася з нерозумінням власними національними елітами місця і ролі нації в новому світовому
порядку» [227].
А далі в цьому документі розлого викладено подальші
непрості парадокси трансформування України після отримання нею незалежності. З одного боку, відсутність досвіду
державності і стратегічного бачення призвело до нездатності національного правлячого класу (який не доріс до рівня еліти) мислити та діяти патріотично, а отже, й до політичної нестабільності, соціальних конфліктів, величезних
втрат напрацювань попередніх поколінь. Відтак Україна
була «втягнута» новими фінансово-олігархічними групами
у фазу стихійного первинного накопичення капіталу, притаманну «дикому капіталізму». Конфлікт між новоявленими скоробагатьками і загальнонаціональними інтересами
суспільства завершився перемогою перших, що врешті призвело до формування олігархічної моделі управління країною. Як наслідок, за 25 років незалежності її інтелектуально місткі сектори економіки майже повністю деградували.
Наукоємні знання виявилися непотрібними на ринку праці, а сфера передової освіти, науки та інновацій, особливо
в фундаментально-виробничому компоненті, почала «заважати» правлячим колам нового суспільства, що призвело
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до витіснення кращого людського капіталу з країни (від 5%
до 20% в різні роки незалежності). Нічого й дивуватися, що
цей інституціональний конфлікт заблокував розвиток економіки та суспільства і спрямував вектор руху країни до
групи таких, що не відбулися. Україна, яка за питомими
показниками в 1990 р. посідала 8–10 місця в Європі, зазнала 60% спаду економіки і скотилася до останнього місця на
континенті.
Однак у суспільному житті спрацювала зустрічна хвиля.
Завдячуючи незнищенній тузі й непозбутнім прагненням
переважної більшості українського народу до свободи та до
європейської моделі культури і розвитку, Україна демонструвала світу свій особливий поступ, почавши однією з перших серед пострадянських держав формувати демократичне суспільство. І це втілилося в низку суспільних зрушень:
добровільна відмова від ядерної зброї та її повна ліквідація
в 1991 та 1996 р., закриття Чорнобильської АЕС у 2000 р.,
завоювання громадянських і демократичних свобод після
Помаранчевої революції 2004 р., вступ до СОТ у 2008 р.,
перемога громадянського суспільства над олігархічно-клановою системою під час Революції гідності 2013–2014 рр.
та інші події визначили унікальний шлях України до побудови в майбутньому справді незалежної, демократичної й
успішної держави.
Хоч якими недолугими часто були дії українського політичного класу, але в суспільстві спрацьовували довготривалі об’єктивні переваги України. До них належить передусім вигідне географічне розташування на берегах Чорного й
Азовського морів. Так само й у сенсі транзиту: маючи найпотужнішу в Європі газотранспортну мережу, потенційно
потужні залізничні, автомобільні, повітряні, морські і річні шляхи сполучень, Україна є перспективним «шовковим
шляхом» для енергетичного, культурного і товарного обміну між Сходом і Заходом. В частині людського капіталу
Україна має високоосвічене 42-мільйонне населення (за даними ООН рівень охоплення освітою в Україні сягає 94%).
Не останню роль відіграє і те, що наша країна має оптимальний для прискореного розвитку розмір території, багатої на
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різноманітні природні ресурси (понад 600 тис. квадратних
кілометрів), в тому числі й надзвичайно родючі землі для
сільськогосподарського застосування (на території, що займає 0,5% площі Земної кулі Україна має понад 20% світових чорноземів). Отже, справа за ефективним керівництвом
країною, здатним стратегічно мислити й підтримувати стабільність національного соціально-економічного простору
та підвищувати його привабливість для надходження інвестицій із зовнішнього світу.
Разом з тим на початку 2000-х років Україна зіткнулася
з інтенсифікацією загроз та викликів для своєї національної безпеки. Демократичні тенденції суспільного розвитку
України стали подразником для путінської політичної еліти Росії, що успадкувала тоталітарний стиль управління й
намагалася будь-що утримати та ще й зміцнити його на перспективу. Перебуваючи на перехресті геополітичного розлому між Сходом і Заходом (Росією, з одного боку, і Європою
та США — з другого), Україна опинилася й на передньому
краї ціннісних та культурницьких протиріч цих світових
потуг. Зазначені обставини інтенсифікували внутрішній
розкол в українському суспільстві на психологічному та
культурницькому рівнях. Так, під час виборів 2004 р. Україна виявилася розділеною на східну, центральну та західну
частини. Східна Україна тісно солідаризувалася з політичними чинниками Росії, тоді як Центральна і Західна Україна орієнтувалася на Європу.
Український політичний клас на той час виявився нездатним запропонувати суспільству платформу для консолідації сходу і заходу країни. Більше того — український
політикум будував свої передвиборні платформи на принципі штучного поглиблення існуючих відмінностей регіонів.
Як наслідок, вже через 8–10 років ці чутливі проблеми для
людей з різним культурним та історичним корінням різних
регіонів країни були доведені політиками до «больового порогу», що й призвело до цивілізаційного розриву між ними.
Так, одразу ж після перемоги Революції гідності 2013–
2014 рр. та однозначного вибору більшістю народу України
європейського шляху розвитку зовнішній, руйнівний вплив
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на країну критично зріс. Зриву стабільності країни сприяла
вкрай недолуга і некомпетентна гуманітарна політика держави та егоїстична й недалекоглядна поведінка певних груп
українських політиків з обох боків протистояння. Як наслідок, зазначається в «Форсайт 2016», «в неправовий спосіб
Україна надовго втратила Крим і втяглася в штучне, кровопролитне протистояння на сході своєї території» [227].
Сумарні втрати, яких зазнала Україна в 2013–2016 рр.,
сукупно визначаються падінням економіки майже на 30%,
втратою території розміром 41,8 тис. кв. км (6,9%), втратою
населення близько 5 млн осіб (12–13%).
Разом з тим експерти відзначають, що протягом 2015–
2016 рр. під великим зовнішнім тиском європейських та
американських партнерів, а також під тиском громадянського суспільства влада України почала повільно проводити необхідні країні реформи. Реформування країни нарешті набуло якщо не офіційного статусу, то, принаймні,
поглибленого усвідомлення суспільством його значення для
піднесення рівня національної безпеки. Зокрема, в розглядуваному документі зазначається, що «понесені втрати змушують Україну корінним чином переглянути не лише доктрину національної безпеки і своє місце в геополітичному
та економічному просторах, а й власну парадигму та модель
соціально-економічного розвитку і в першу чергу гуманітарну політику держави» [227].
На це було кілька вагомих причин. По-перше, очевидною
стала неможливість застосування застарілих суспільних
відносин попереднього періоду, заснованих на надмірній
централізації влади й олігархічній моделі управління державою, для розв’язання існуючих проблем, а також перенесення їх на середньострокову і довготривалу перспективу.
По-друге, низькотехнологічна сировинна економіка України вже була не в змозі забезпечувати потреби суспільства.
По-третє, шоковий стан, в якому опинилося українське
суспільство, давало йому унікальний шанс на дуже важкі й
невідкладні перетворення, які б наближали його до єдино
можливої європейської моделі розвитку. По-четверте, скористатися цим шляхом виявилося непросто через потужні
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гальмівні внутрішні фактори, пов’язані з ментальністю минулого значної частини суспільства, а також посилення зовнішнього спротиву з боку Росії. І, насамкінець, прийшло
розуміння того, що фундаментальні прагнення активної,
переважно молодої, частини українського суспільства до
свободи й гідного майбутнього з кожним відрізком часу підвищують наданий Україні шанс європеїзації.
Не розглядаючи результатів досліджень 2008 та 2015 р.,
які, безумовно, викликають інтерес фахівців, спинимося на
результатах дослідження «Форсайт 2016», що були зумовлені швидкими суспільними змінами в країні і бурхливими подіями на геополітичній карті світу впродовж 2016 р.
Головна мета цього дослідження полягала в необхідності
усвідомлення, що соціально-економічний розвиток України повинен бути не розвитком наздогін, а випереджальним
щодо інших країн. До того ж він має бути реалістичним і досяжним.
Виходячи з цього, головну мету соціально-економічного
розвитку України на найближчі 10 років у розглядуваному документі сформульовано так: «До 2025 року подвоїти
ВВП країни і довести його до $400–500 млрд зберігаючи стабільність своїх суспільних і культурних систем
та забезпечуючи життєздатність власної біосфери і її
спроможність самооновлюватися» [227]. Втім, це лише
оптимістичний сценарій, який слід розглянути в контексті
інших імовірних варіантів розвитку подій.
Отже, на думку розробників, «Оптимістичний» сценарій
соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) часовому горизонті може відбутися
лише за найкращого збігу обставин для України. Йдеться
насамперед про те, що воєнний конфлікт на сході закінчиться, множина значущих економ-географічних факторів (описаних вище) підсилить можливості соціального
транзиту, одночасно буде активізовано драйвери економіки і мінімізовано дію гальмівних факторів, тоді як вектор
дій влади і вектор соціальної активності населення країни
максимально зблизяться за напрямами. Все це й забезпечить максимальні реформи, породить потужну суспільну
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енергію, коли перемоги викликатимуть у людей віру в досягнення нових перемог. На жаль, на думку розробників,
цей ідеалізований сценарій імовірний лише на 15%.
Другий сценарій «Консервування кризи» відбувається
на наших очах з моменту завершення Революції гідності:
воєнний конфлікт на сході і поточний перебіг помилок та
втрат України перманентно триває, кут між вектором суспільної активності населення країни і вектором дій влади
коливається в діапазоні 45–90 градусів (від уповільнення соціально-економічних перетворень до стану апатії суспільства). При цьому, зазначають розробники документа,
множина сильних факторів України лише частково знижує
можливість втілення загроз, драйвери економіки не активізовано (за винятком часткової активізації аграрного комплексу та ІКТ-сектору (інформаційно-комунікаційних технологій)), гальмівні фактори не мінімізовано. Зрозуміло,
що висновки вкрай невтішні: «За цих умов країна у «тліючому режимі» продовжує хаотичні, безсистемні дії, тимчасово імітуючи свою життєздатність, збільшуючи зовнішні
і внутрішні запозичення, втрачаючи довіру демократичного
світу і перспективи на своє гідне майбутнє. Експерти оцінили ймовірність втілення цього сценарію на рівні 50–60%
(замість 60–70% в дослідженні «Форсайт 2015») [227].
Третій сценарій «Суверенний дефолт» може відбутися за умов затягування в часі воєнного конфлікту на сході
України і продовження неефективної політики керівництва
держави, за якої кут між вектором суспільної активності
населення країни і вектором дій влади буде коливатися в діапазоні від 90 до 135 градусів (між станами апатії суспільства та рецесією економіки). При цьому множина слабких
факторів економіки України значно послабить можливості
суспільного розвитку в цілому, не буде активізовано драйвери економіки та мінімізовано гальмівні фактори, а стан, що
межує з технічним дефолтом, практично заблокує зовнішню політичну і фінансову підтримку України.
У стані суверенного дефолту (банкрутства) держава зовсім не зможе виконувати свої внутрішні і зовнішні фінансові зобов’язання. При цьому суверенітет держави практично
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буде втрачено, а принципові питання її функціонування,
зокрема влаштування економіки та соціальних інститутів,
форми сплати боргових зобов’язань та інші, врегульовуватимуться на міжнародному рівні. Експерти оцінили ймовірність втілення цього сценарію на рівні 30%.
Сценарій «Колапс» може відбутися за найгіршого збігу
обставин: продовження воєнного конфлікту на сході України, некерованості виходу України із суверенного дефолту,
подальшого здійснення неефективної політики держави.
У цьому випадку кут між вектором суспільної активності населення країни і вектором дій влади коливатиметься
в діапазоні 135–180 градусів (між рецесією економіки і революційним станом суспільства). У стані колапсу держава
не буде в змозі захищати свої кордони, гарантувати безпеку
громадянам, припинить соціальні виплати (пенсії, фінансування бюджетної сфери тощо).
В країні виникне хаотичний революційний стан із кількома центрами впливу різних сил, включаючи деструктивні. Ця ситуація породить мільйони біженців як до Росії, так
і до інших країн світу, насамперед Східної Європи, і створить необхідні умови для дезінтеграції країни. Однак, враховуючи активну позицію провідних держав світу щодо
надання всебічної допомоги Україні на поточному відрізку
часу, експерти оцінюють імовірність виникнення сценарію
«Колапс» на рівні 5% (замість 10% у дослідженні «Форсайт
2015»).
Подальша доля України (до 2030 р.) буде визначатися
тим, якою траєкторією ми рухатимемося у 2017–2020 рр.
До того ж через наступні п’ять років, на думку експертів, на
розвиток України вплинуть і тектонічні зміни в глобальному світі. У зв’язку із зростанням населення Землі за гіперболічним законом (особливо у бідних регіонах світу, таких як
Африка і Латинська Америка), зменшенням біологічних ресурсів нашої планети (biocapacity), включаючи зменшення
запасів вуглеводнів та багатьох інших корисних копалин,
стрімким зростанням нерівності в отриманні доходів між
різними країнами і групами людей та іншими факторами,
світ почне швидко поляризуватися на дві великі групи:
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–– розвинуті країни та ті, що йдуть шляхом прискореного розвитку;
–– бідні, маргінальні країни та країни, що не відбулися
(експерти назвали цю групу «соціальне пекло»).
Для України цей відрізок часу буде визначальним і дуже
нестійким. Вона або зможе (за сприятливих обставин) приєднатися до першої групи країн, або скотиться до другої
групи.
Отже, в 2020–2030 рр. може зреалізуватися ще низка
сценаріїв як продовження одного із попередніх чотирьох.
Сценарій «Збалансований розвиток» може відбутися за
умов, коли на середньостроковому і довгостроковому часових горизонтах вектор суспільної активності населення
країни за напрямом наближатиметься до вектора дій влади
(максимальна підтримка влади суспільством) і, як наслідок,
максимальними будуть перетворення, високою позитивна
синергія суспільства. Такі характеристики значно підсилять можливості економіки України, набудуть динамічного
розвитку драйвери економіки, що дасть змогу мінімізувати
гальмівні фактори.
За цих умов економіка України стане самодостатньою
і на часовому інтервалі (2020–2030 рр.) набуде ознак економіки стійкого розвитку. Ймовірність цього сценарію доволі
низька — 3%.
Сценарій «Чужа суб’єктність» може виникнути як наслідок песимістичного завершення сценарію «Консервування кризи». У зв’язку з пришвидшеною деіндустріалізацією
країни, послабленням її фундаментальних і прикладних
наук, природничої та інженерної освіти, що відбувається на
державному рівні, особливо останнім часом, Україна втрачатиме свою суб’єктність в економіці. Тому цей сценарій буде
характеризуватися входженням на внутрішні ринки України потужних транснаціональних компаній. Вони, володіючи
головними активами України, використовуючи дешеву робочу силу українців, їхню територію, будуть виробляти широкий асортимент високоякісних товарів і послуг та реалізовувати їх у багатьох країнах, переважно за межами України
(модель Аргентини). Ймовірність цього сценарію — 25%.
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Сценарій «Сіра зона» може виникнути як наслідок песимістичного завершення сценаріїв «Консервування кризи» та «Суверенний дефолт» (деградація економіки і слабкість громадянського суспільства через можливу провальну
політику держави і неспроможність консолідації її правлячого класу на рівні еліти). Головною ознакою цього сценарію може бути рух України до моделі буферної, роздільної
зони між Росією і країнами Євросоюзу. Ця зона буде характеризуватися великою бідністю населення, високим рівнем
корупції і злочинності, поширенням різноманітних хвороб
та іншими ознаками країни, що не відбулася. Країни Євросоюзу за цього сценарію відмежуються від України міцним
кордоном. Імовірність проходження Україною такої траєкторії — в
 ід 15% до 9%.
Сценарій «Дезінтеграція» може виникнути внаслідок
песимістичного завершення сценаріїв «Суверенний дефолт» і «Колапс». Цей неймовірний для уяви українського патріота сценарій може відбутися шляхом формування
у трьох або чотирьох регіонах компактних соціально-етнічних утворень за критеріями спільності культури, історичних традицій і мови, які будуть підставою для нових
державних утворень. Останні можуть претендувати на самостійне існування або ж на приєднання до сусідніх держав —
Росії, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини. Тобто цей
сценарій допускає виникнення загрози розпаду України на
кілька невеликих культурно і ментально однорідних країн.
Хід подій за цим сценарієм може призвести до громадянських конфліктів на лініях розмежування й утворення нових державних кордонів. У цьому випадку подальше вирішення долі України перейде в руки міжнародної спільноти
на чолі з ООН, Радою Європи та інших організацій. Імовірність проходження Україною такого «вектора стану» коливається від 3% до 0,5%.
Розробники «Форсайт 2016» зазначають, що бажаними
для України є сценарії «Оптимістичний» (2016–2020 рр.)
та «Збалансований розвиток» (2020–2030 рр.) за умови їх
послідовного втілення в життя. Інші сценарії вкрай небажані для України. Однак їх розробку й аналіз було здійснено,
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щоб передбачити негативні наслідки для держави у разі її
відхилення від стратегічно важливої траєкторії радикальних позитивних перетворень.
На завершення аналітичної роботи розробники згаданих
документів запропонували програму досягнення Україною
бажаних сценаріїв соціально-економічного розвитку, які
розраховані не на широке коло читачів, а потребують детального розгляду професіоналів.

8.2. На грані «нового світового безпорядку»
Викладений аналіз наводить на думку, що ми надто довго йшли вперед із головою, повернутою назад — до нашої історії, з її непростими проблемами, поділяючи спільну славу
дідів-прадідів і спокутуючи гріхи минувшини. Однак нині
маємо неминуче змістити акценти — дедалі більшою мірою
бачити перед собою широкий горизонт можливостей, зважати на проблеми глобалізації й перейматися новим проектом
європейського майбутнього. При цьому маємо усвідомлювати всю суму можливих ризиків та загроз, передусім спільну
загрозу нашому існуванню з боку Росії.
Взяти хоча б феномен «гібридної війни». У світі до нього
ставляться дуже серйозно. Наприклад, у 2004 р. на замовлення НАТО було проведено дослідження Multipli Futures
з метою отримати уявлення про найімовірніші загрози
у сфері міжнародної безпеки. Наголошуємо, у дослідженні
взяли участь понад вісім тисяч науковців, військових і політиків. У підсумку дослідники дійшли важливих висновків і склали прогнози, які вже почали реалізуватися.
Один із висновків зводився до того, що у ХХІ ст. замість утвердження «нового світового порядку» будуть
нарощуватися елементи хаосу — «нового світового безпорядку». Більше того, є велика ймовірність повернення
до політики ХІХ ст., коли сильні держави нав’язуватимуть
свою волю слабким державам. У цьому контексті провал Будапештських домовленостей 1994 р. щодо гарантії недоторканості кордонів України — наочний приклад.
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Другий висновок: країни, які пролягатимуть по лінії
геополітичних розломів між Сходом і Заходом, не матимуть в подальшому широкої можливості самостійно
обирати свою долю, бо будуть затиснуті між російською
сферою впливу, з одного боку, і європейською — з другого.
Якщо раніше лінія розлому пролягала через Польщу, Чехословаччину, Угорщину та Румунію, то нині вона змістилася на схід і пролягає через Україну, Білорусь, Молдову
і Грузію.
Третій висновок стосувався прогнозу щодо самого способу ведення воєнних дій. Ішлося про гібридну війну (hybrid
warfare), що є поміссю класичного ведення війни країною-агресором із широким використанням нерегулярних
збройних формувань, набраних із груп місцевого населення. Вся брудна робота покладається на плечі саме цих
недержавних формувань [53].
Наскільки думки, висловлені аналітиками НАТО, відбивали судження і настрої широкої європейської громадськості? Візьмемо для прикладу наукові розробки британського
історика і публіциста Тімоті Гартона Еша, що спеціалізується на «історії сучасності». Автор десятка книг, частина
з яких удостоєна міжнародних премій, Тімоті Еш, можливо, як ніякий інший європейський історик (хіба що за винятком британського колеги Тімоті Снайдера), завжди висвітлював у своїх дослідженнях «злобу дня» європейської
політики стосовно посткомуністичних країн Центральної
і Східної Європи. Ще в 2013 р. він був налаштований оптимістично щодо перспектив подальшого розширення Європейського Союзу на схід. Показове хоча б таке судження,
висловлене ним у березні 2013 р.: «Стратегічно Євросоюз
потребує такого розширення — враховуючи, що його частка
як у населенні планети, так і в світовій економіці скорочується, а демографічні тенденції, насамперед у Західній Європі, несприятливі. Розширення ЄС, по-моєму, має зачепити й дві великі країни — Україну і Туреччину… Це важливо
у світі, де є такі держави потужного розвитку, як Китай,
Індія, Південна Африка, Бразилія, у світі, де Захід в цілому
володіє уже меншим впливом, ніж раніше» [81].
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Ці думки щодо долі України аж ніяк не можна вважати невиваженими. Ще в 2005 р., під враженням Помаранчевої революції Тімоті Гартон Еш та Тімоті Снайдер акцентували увагу європейської громадськості на загрозі Україні
з боку Кремля. Ішлося про те, що російські правлячі кола
докладають максимальних зусиль, щоб не «програти битву
за Україну, адже поразка означала б здійснення у найближчі два роки бархатних революцій за київським сценарієм
в Білорусі, Молдові, Казахстані, Киргизії і, можливо, Вірменії». Авторитарний режим Путіна взявся заблокувати
будь-які демократичні настрої на пострадянському просторі. Саме після Майдану 2004 серед російських ділових кіл
у Москві був популярним жарт: свого часу Кучма написав
книгу «Україна — не Росія», а тепер В. Путін пише книгу
«Росія — не Україна» [84].
Хто міг стати на заваді цих підступних планів В. Путіна?
Захід, скажемо відверто, ухилявся від відповідальності за
долю демократії в світі. І це розумів той же Тімоті Еш. Він
зазначав, що хоча у ХХІ ст. повного краху ліберально-демократичного капіталізму не сталося, але слід відверто визнати, що й великих реформ західного капіталізму теж не було
проведено: «Західний капіталізм вижив, але він кульгає,
він зранений і зігнувся під тиском боргів, соціальної нерівності, демографічних проблем, занедбаної інфраструктури,
суспільного невдоволення й необґрунтованих сподівань».
А тим часом у світі вириваються вперед інші різновиди капіталізму — китайський, індійський, бразильський — і їхня
економічна динамічність перетворюється на політичну перевагу. Тим часом Росія вдалася до перетворення на політичну
перевагу своєї військової сили. А в загальному підсумку почав формуватися не однополярний світ із спільною моделлю
ліберально-демократичного капіталізму, оспіваний Ф. Фукуямою, а «світ без полюсів», подрібнений на безліч версій
«часто не ліберального» капіталізму. Як наслідок, відсутність спільної системи цінностей призводить до встановлення «нового світового безпорядку», що потенційно (але не
обов’язково неминуче) виливається у політичний розкол,
економічний перегрів, визрівання майбутніх конфліктів.
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На думку Тімоті Еша, одна з причин такого безпорядку полягає в тому, що Захід невиправдано «пустив на вітер» свою перемогу кінця ХХ ст. А друга причина — деякі держави за межами традиційного Заходу навчилися:
комбінувати динамічну ринкову економіку з авторитарною владою однієї партії чи одного клану; поєднувати
державну власність із змішаною або приватною власністю; розширювати до безмежжя масову корупцію й поєднувати її з презирством до верховенства закону. А все це
в підсумку й вилилося у «новий світовий безпорядок», де
цинізм і подвійна мораль вийшли на чільне місце міжнародних відносин.
Якою ж мала б бути реакція демократичних сил світу на
ці виклики часу? Слід змиритися з тим, зазначає Тімоті Еш,
що Вашингтон уже ніколи не зможе правити одноосібно сучасним взаємозалежним світом. Однак і Європа зможе реалізувати свої прагнення лише у великому трансатлантичному
співтоваристві. Що вже говорити про проблеми Близького Сходу й бідування мільярдів обездолених людей у світі.
Зрозуміло, що вони можуть бути подолані лише спільними
зусиллями вільних людей. Однак при цьому Захід має враховувати виклики часу й вийти за межі власного егоїзму:
і американці, і європейці мають унікальну можливість
просунутися далі від так званого вільного світу холодної
війни до радикально нового міжнародного порядку всебічної свободи.
При цьому слід дійти згоди щодо розв’язання низки
назрілих проблем. Це насамперед стосується визначення
обсягу спільних норм (великого чи малого) для дотримання їх країнами світу. Україна відчувала цю проблему щоденно, коли їй виставляли нові вимоги не те що для вступу
в ЄС, а навіть для встановлення безвізового режиму. Саме
тому нашу увагу привертає підхід до подібних ситуацій
професора Еша. Він рекомендує громадянам ліберально-демократичних країн капіталізму: «Лікарю, зцілися сам».
Тобто Заходу доведеться добре подумати, як зберегти хоча б
нинішній рівень не лише благополуччя, а й свободи. І ще
одне застереження: країнам Заходу доведеться, очевидно,
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понизити — принаймні тимчасово — рівень вимог щодо загальних демократичних норм. Доведеться, наприклад, вибирати між боротьбою за права людини й заходами із запобігання розв’язанню нової війни. А історикам, вважає Тімоті
Еш, треба буде змиритися із старою істиною: «Історія повна
сюрпризів, і нікого вони так не втішають, як істориків» [82].
Отже, ще напередодні анексії Росією Криму і вторгнення до Донбасу, Тімоті Еш був налаштований вельми оптимістично. На той час ще залишалися ілюзії щодо можливості
«перезавантаження» відносин між Москвою та Вашингтоном. У викладі Тімоті Еша ситуація складалася таким чином: «Росія втратила імперію, але поки що не знайшла собі
нової ролі. Росія має вирішити, ким вона хоче бути. Із досвіду Британії ми знаємо, що цей процес потребує певного часу.
Втрата імперії — важкий досвід, а Росія позбавилася її надто швидко. Але по-своєму й прекрасно — в тому розумінні,
що це відбулося мирно, без війн. Лише коли Росія напрацює
уявлення про саму себе, про те, чи хоче вона бути імперією,
особливою цивілізацією, чи ж більш-менш нормальною державою, розміщеною в Євразії, — лише тоді ми зможемо зрозуміти, якими мають бути довгострокові відносини Росії та
Європи. На мій погляд, у найближчому майбутньому це має
бути спеціальне партнерство» [81].
Судячи з аналітики Тімоті Еша, перед вторгненням Росії
в Україну Європейський Союз, на превеликий жаль, не міг
похвалитися успіхами в опрацюванні оптимальної стратегії
і тактики свого подальшого розширення. Не було визначено
насамперед ставлення до Росії, країни, яка в принципі не
приймає перспективи входження до ЄС. Така стратегічна
лінія була опрацьована лише щодо тих країн, які прагнули вступу в ЄС. Панувала думка, що «тим самим шляхом
варто слідувати у відносних з Туреччиною й Україною. Але
ось чого ми не знаємо, так це того, як вибудовувати відносини з важливими сусідами, підсумком поступу яких не є
членство в ЄС». Йшлося не лише про Росію. На переконання Тімоті Еша, варто подумати й про Білорусь, Молдову, Вірменію та Грузію. Припускалося: що більш вільними вони
ставатимуть, то інтенсивніше прагнутимуть вступу в ЄС.
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Але вони матимуть таку перспективу, можливо, через 20–
25 років, коли відповідатимуть Копенгагенським вимогам.
Та й тут не все так просто. Йдеться про систему цінностей
Європейського Союзу. І тут оцінка Тімоті Еша відрізняється
прямотою і відвертістю: «Досі ми говорили країнам-кандидатам: ви маєте стати взірцевими ліберальними демократіями — з верховенством закону, незалежними мас-медіа, працюючою ринковою економікою і так далі, а тоді вже ми вас
приймемо. Але нині, коли ви подивитеся на сам Європейський Союз, на країни на кшталт Угорщини, на те, що там
відбувається, чи на Італію часів Берлусконі… Виникає запитання: хіба це не подвійні стандарти? Поки ви не вступили
до ЄС, ви маєте бути взірцевими європейцями, але лише ви
вже там — все, вперед, можна вбивати й грабувати… Фігурально висловлюючись, звичайно» [81].
Однак виклик часу не вичерпується проблемою цінностей ЄС. У зв’язку із соціальним розшаруванням у 2013 р.
уже спостерігалася помітна політична радикалізація на
Заході. А в цей час хтось мав би докласти зусиль до забезпечення «нового світового порядку». На жаль, у глобальному масштабі це завдання залишилося невирішеним. Вплив
Америки зменшився, хоч він і не абсолютний, а відносний. Говорити ж про Азію в однині теж уже не доводиться,
оскільки Азія — це не країна, а половина всього людства.
Отже, необхідність опрацювання політичної філософії багатополярного сьогодення залишається актуальною, особливо
з огляду на те, що у світі виникла «сіра зона» невизначеності щодо подальшого поступу, і цю зону почала активно заповнювати Росія.
А тим часом анексія Криму і вторгнення Росії на територію України в регіоні Донбасу переконують, що країнам
Заходу довго думати ніколи. Слід було вживати заходів
щодо нерозповсюдження вогнища війни. Відомий дослідник проблем революцій професор Кембриджського університету Джек Голдстоун восени 2014 р. поставив проблему
принципово — світ увійшов у «новий світовий безпорядок»,
і поки що виходу із нього майже не видно: «Як вибратися із
подібної ситуації в реальному житті? Наукові дослідження
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доводять, що є лише два шляхи: повна перемога однієї із
сторін, або ж «болісний тупик», в якому обидві сторони потерпають через конфлікт, допоки не погодяться на міжнародне посередництво» [61].
На думку Д. Голдстоуна, станом на 2014 р. світ наочно
побачив, що «в Україні Росія увійшла в болісний політичний тупик». Росія готова терпіти наслідки санкцій, але
«при цьому терзати Україну, намагаючись зберегти свій
вплив і сепаратистську автономію на сході країни. Україна, однак, прагне повної перемоги, оточуючи сепаратистів
і обстрілюючи їхні позиції». При цьому, зазначає дослідник, анексія Криму Російською Федерацією «подавалася
як «убезпечення» його населення від неонацистських фашистів у Києві, щоб у людей залишалося відчуття «перемоги в Європі» тоді й тепер. Перебуваючи в Москві, Д. Голдстоун помітив, що з огляду на ту обережність, з якою люди,
одурманені пропагандою, підбирають слова, і на ту тривогу,
з якою вони говорять про Захід (співробітництво з яким змінилося конкуренцією), можна зробити висновок, що повертаються часи холодної війни і тенденція ця поширюється
саме з Росії [61].
В цій ситуації Захід часто-густо поводив себе не найкращим чином. Що й казати, два роки тому багато хто з експертів Заходу все ще тішив себе надією, що «Путін заспокоїться,
і не полізе далі в Україну». Часом це було самозаспокоєння
західних обивателів — адже можна було обмежитися санкціями і жодним чином не втручатися в перебіг агресії проти
України. Втішали себе й тим, що Путін, мовляв, уже добився свого: він захопив Крим і показав, що Україна може бути
поділеною, якщо її уряд і надалі дотримуватиметься курсу
на входження до Європейського Союзу, а не до союзу з Росією. Більше того, дії російського президента дехто навіть
якщо не виправдовував, то закликав зрозуміти. Мовляв,
мотивація В. Путіна полягала в тому, що він хотів дати зрозуміти будь-якому уряду України, нібито єдиним способом
збереження єдності країни буде балансування між Європою
і Росією, підтримуючи компроміс між радикальними націоналістами на заході країни і проросійськими сепаратистами
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на сході. А в підсумку це означатиме: по-перше, що єдина
Україна не скоро вступить у НАТО й у Європейський Союз.
По-друге, що Росії буде невигідно захоплювати нові території України і наражатися на жорсткіші санкції. Мовляв,
йому не доведеться вибирати: чи то «зупинитися і отримати
всі доступні йому вигоди малою ціною, чи продовжити рвати Україну, ризикуючи втратити все». Західні експерти втішалися думкою, що коли В. Путін заявить про готовність
«вивести свої війська, щоб розпочати мирний процес, він
буде щирим» [61].
Два роки, що минули після цього висновку Д. Голдстоуна, засвідчили, чого варта, так би мовити, «щирість» В. Путіна, на яку дехто на Заході так сподівався. Тепер усім стало
зрозуміло, що поширенням війни на Сирію, звісна річ, справа не закінчиться. І це добре розуміють такі сумлінні аналітики, як згадуваний Тімоті Гартон Еш. Його заклик до європейської громадськості позбавлений двозначності: «Європо,
прокинься! Це ж наша історія! Якщо ми можемо зупинити
В. Путіна, то це слід робити негайно! Але як?» [83].
На думку Тімоті Еша, з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель й міністра закордонних справ Франка-Вальтера
Штайнмаєра було зроблено достатньо мудрих кроків назустріч В. Путіну. Були й спроби під час переговорів у Мінську
домовитися про припинення вогню на території України.
Але все виявилося даремним. Якщо не всій Європі, то в усякому разі Тімоті Ешу стало зрозуміло, що «Путін — негідник, чимось схожий на Слободана Мілошевича, лише Володимир Володимирович ще гірший. Президент РФ напустив
людям диму в очі, і, скориставшись ситуацією, створив свій
«ляльковий театр» на сході України». Аргументи аналітика такі: «Як і Мілошевич, Путін вірить, що для досягнення
цілі, всі засоби хороші. У війні проти Заходу він використовує важку воєнну техніку, шантаж, кібер атаки, пропагаду
в медіа, таємні операції й агентів впливу у столицях ЄС, ох,
ледве не забув, російські бомбардувальники вільно кружляють над землею ЄС» [83].
Висновок в аналітиці Тімоті Еша зводиться до того, що
в 2016 р. Україна як ніколи потребувала сучасних оборонних
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озброєнь. Конгрес США, із свого боку, простягнув руку допомоги й прийняв закон на підтримку Києва, щоб надати
кошти на поставку військової техніки в Україну. Справа залишалася за президентом Б. Обамою — визначити терміни
і все організувати. Так, у доповіді Іво Даалдера, екс-посла
США в НАТО було зазначено: «надано радари, безпілотні
літальні апарати, броньовані джипи й медичне обладнання». Але на тому й скінчилося. А тому Тімоті Еш закликає:
«Тільки тоді, коли українська оборона зможе загнати армію
РФ в тупик, ми можемо чекати мирного врегулювання конфлікту». І тоді буде очевидною брехлива пропагандистська
теза В. Путіна, що українська армія — це лише «іноземний
легіон, який Києву надало НАТО». При цьому по всіх російських каналах кар’єристи-телевізійники просторікують
про те, як нібито фашисти погрожують російським громадянам у Криму, як НАТО прагне принизити російський народ, як ЄС докладає сил, щоб зруйнувати велику російську
державу [83].
Отже, закликав Тімоті Еш, Європі як мінімум слід невідкладно вдатися до необхідної контрпропаганди — виваженої, глибокоаргументованої, правдивої. На черзі дня — опрацювання нової політичної лінії, яку слід буде скоригувати
із новою адміністрацією США та президентом Дональдом
Трампом.

8.3. Українська проблема:
на перевалі від Б. Обами до Д. Трампа
Період міжцарів’я, або смути, часто оповитий тривожними очікуваннями, появою лжепророків й авантюристів.
Ірраціональні судження часто-густо беруть гору над здоровим глуздом. Відбувається явна або ж прихована полеміка між оптимістами й песимістами. Втім, і їхні судження іноді стають майже адекватними. Взяти хоча б один із
песимістичних «законів Мерфі»: «Якщо неприємність має
статися, то вона таки скоїться». Однак і афоризм відомого
оптиміста — бразильського письменника Пауло Коельо —
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теж насторожує: «Те, що трапилося один раз, може ніколи
не повторитися знову. Але те, що трапилося двічі, неминуче
станеться і втретє».
Однак наше єство протестує проти такої приреченості.
І ми знову й знову переконуємо себе в тому, що зміни на
краще все-таки відбуваються, але лише тоді, коли ми йдемо проти й наперекір тому, до чого звикли. І страх наш закінчується там, де ми усвідомили неминуче. Це стосується
і майбутнього України на сучасній міжнародній шахівниці.
Два місяці між обранням нового президента Сполучених
Штатів і його офіційною інавгурацією були позначені небувалою активністю політологів та експертів з міжнародних
відносин. І це можна зрозуміти. Адже в центрі дискусій перебувало головне питання: чи ж «новий світовий порядок»
восторжествує і стане на заваді подальшому поширенню
«нового світового безпорядку»? І хто буде гарантом нового
порядку у світі? І як поведе себе в цій ситуації новий президент США Дональд Трамп?
Нас в Україні насторожувало те, що станом на кінець
2016 р. Америка все ще не оприлюднила своє бачення джерела головної загрози міжнародному порядку. До останнього часу вищі посадові особи в міністерстві оборони і розвідувальних службах головною загрозою міжнародній безпеці
називали Росію у зв’язку з її велетенським ядерним арсеналом, потужними можливостями у веденні кібервійни, наявністю модернізованої армії, а також готовністю кинути виклик Сполученим Штатам і їхнім союзникам на Близькому
Сході, у Східній Європі та інших регіонах. Однак, звертає
увагу авторитетний журнал Foreign Policy, у службовій записці Пентагону із викладом «оборонних пріоритетів нової
адміністрації Трампа» не містилося будь-яких згадок про
Росію як загрозу № 1 для Сполучених Штатів. І це викликало стурбованість, зокрема голови Об’єднаного комітету
начальників штабів генерала Джозефа Данфорда.
До цієї проблеми привертав увагу й віце-голова Центру
американських інтересів (Center for the National Interest),
колишній заступник міністра оборони Дов Закхейм. Він нагадав, що в історії США часто траплялося так, що невдовзі
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після приходу до влади нової адміністрації американцям
доводилося стикатися із серйозними міжнародними випробуваннями. Так, вторгнення у затоку Свиней на Кубі у квітні 1961 р. стало випробуванням для Джона Кеннеді. А вже
40 років потому зіткнення американського воєнно-морського літака ЕР‑3 з китайським винищувачем J‑8 і його аварійна посадка на острові Хайнань стали випробуванням для
Джорджа Буша. А тому, припускає Дов Закхейм, уповні
ймовірно, що хтось і десь за кілька місяців після приходу
Трампа у Білий дім спробує перевірити його характер на
мужність. І тут, на думку аналітика, «з усіх можливих варіантів, які здатні примусити нового президента зробити
вибір між неприємними альтернативами, найскладнішим
може виявитися масштабне вторгнення Росії в Україну. Російське вторгнення, в ході якого регулярні війська відкрито
підтримають повстанців, що прагнуть розширити свій контроль на всю східну частину країни, може стати результатом реальної чи уявної антиросійської провокації правих
сил у Києві. Союзники Америки по НАТО будуть вражені
до глибини душі й зажадають від Вашингтона взяти на себе
роль лідера у протидії тому, що вони вважатимуть відвертою російською агресією» [88].
Причини стурбованості американський аналітик пов’язує з тим, що впродовж виборчої кампанії Д. Трамп аж
надто демонстрував свою прихильність до курсу на чергове
«перезавантаження» відносин з Росією і намагався всіляко демонструвати, що він не має наміру сваритися з В. Путіним особисто. Що характерно, Д. Трамп жодного разу не
критикував російського президента за анексію Криму, нічого не говорив про вторгнення російських військ в Україну.
Більше того, він всіляко демонстрував схильність до співпраці з В. Путіним із врегулювання сирійської проблеми, але
при цьому не висловив стурбованості з приводу збереження
Москвою своєї військової бази в Тартусі. Все це, на думку
Дов Закхейма, може дати Путіну підстави «для висновку,
що з дружньо налаштованим президентом у Білому домі він
може посилити свій контроль на сході України і тим самим
залякати уряд у Києві» [88].
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Всі ці обставини, доходять висновку американські аналітики, ускладнюють становище України і роблять перспективи відновлення нею своєї законної територіальної цілісності доволі невиразними. По-перше, Україна не є членом
НАТО і на неї не поширюється дія статті 5 Вашингтонського договору. По-друге, всі розуміють, що Україна як цілісна й незалежна держава не належить до життєво важливих
інтересів Америки, тоді як Росія постійно демонструє, що
Україна — це питання самої російської екзистенції. А тому
в деяких колах США поширюються судження про те, що,
можливо, було б краще зовсім не втручатися у врегулювання проблем пострадянського простору. При цьому посилаються на прецеденти, коли Дуайт Ейзенхауер вирішив не
реагувати на придушення Радянським Союзом повстання
в Угорщині у 1956 р., а також на аналогічне рішення Ліндона Джонсона щодо Чехословаччини у 1968 р.
Однак є і розуміння того, що такі настрої, якщо вони запанують у Білому домі, викличуть негативну реакцію країн
Центральної Європи, які на власному досвіді зазнали радянської окупації: «Союзники США по НАТО будуть вимагати термінових і рішучих американських дій, найімовірніше у вигляді повітряного моста для постачання оборонної,
а потім і наступальної зброї для потреб багатостраждальної
української армії. В конгресі активно звучать голоси демократів і республіканців, що вимагають розпочати масштабні поставки зброї Києву та направити туди значні сили
інструкторів із числа американських і європейських військовослужбовців або ж контрактників». У разі невиконання цих вимог, зазначає Д. Закхейм, Д. Трампа «звинуватять
у слабкості й пасивності, як Барака Обаму» [88].
Так, на адресу ще чинного президента США Барака
Обами наприкінці 2016 р. було кинуто низку звинувачень
з боку голови сенатського комітету у справах збройних сил
республіканця Джона Маккейна. Йшлося про те, що за часів
президентства Обами Сполучені Штати втратили роль глобального лідера, а це призвело до небезпечного порушення
світового порядку, встановленого після Другої світової війни. На підтвердження своєї думки, сенатор згадав ситуацію
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в Україні і Сирії, хакерські атаки Росії під час президентської кампанії у США, а також захоплення китайцями американського підводного дрона у міжнародних водах Південно-Китайського моря. За словами Дж. Маккейна, «якщо ми
стоїмо збоку й спостерігаємо, як відбуваються воістину несамовиті трагедії — це ознака можливого зруйнування світового порядку» внаслідок «повного підриву ролі Америки
як лідера» [135].
Хоча Дж. Маккейн — активний діяч Республіканської
партії, але наприкінці 2016 р. він ще не міг твердо запевнити, що, вступивши на пост, новообраний президент США
Дональд Трамп відкриє нову сторінку й надасть Україні
летальну зброю: «Чесно кажучи, у мене немає достатніх
свідчень про те, якою буде їх [нової адміністрації США] позиція. Я і надалі наполягатиму на наданні оборонної зброї
Україні. Я продовжуватиму ці зусилля. Але я не можу передбачити, що робитиме адміністрація Трампа». В той же
час один із соратників Дональда Трампа сенатор від Оклахоми Джим Інхоф висловив упевненість у тому, що Україні таку зброю буде надано. За словами сенатора, йому вже
вдалося особисто поговорити з Трампом, який «не був ознайомлений з великою кількістю питань, і тепер розуміє, що
однією із суттєвих змін у його політиці, на відміну від політики нинішнього президента, буде повага до наших друзів,
наших союзників» [210].
А тим часом з боку Росії поширюється активна супротивна інформаційна хвиля. Так, під час щорічної підсумкової
прес-конференції в Москві президент В. Путін демонстративно провів паралелі між своїми власними політичними
закликами й цитатами із звернень Д. Трампа до американців, які, мовляв, «поділяють наші уявлення про традиційні цінності». В. Путін наголосив, що Трамп «тонко відчув
настрої суспільства і йшов до кінця, хоча ніхто й не вірив
у те, що він переможе». «Ніхто, крім нас із вами», — додав
В. Путін з посмішкою [121].
Американські аналітики звертали увагу на те, що в дипломатичних реверансах обох президентів напередодні
2017 р. поки що очки набирав В. Путін, і це непокоїло громад364
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ськість Заходу. Так, російський президент публічно подякував США за допомогу в забезпеченні безпеки під час Олімпійських ігор у Сочі, давши зрозуміти, що подальший обмін
розвідданими сприятиме боротьбі проти тероризму. Тим
часом критичні висловлювання Д. Трампа щодо НАТО й невизначеність щодо України вносили сум’яття в середовище
європейських союзників США. Зокрема, зазначав професор
політології Каліфорнійського університету (Лос-Анджелес)
Деніел Трейсман, «відтоді, як Україна опинилася в центрі
уваги Заходу, багато хто визнав, що: 1) США не застосують
ядерну зброю для захисту Прибалтики й інших прикордонних держав — членів НАТО; 2) неядерна система оборони
НАТО на кордонах Альянсу безнадійно поступається своїм
потенціалом порівняно з російськими військами вторгнення. Невизначеність позицій Трама в питанні про те, чи прийде він на допомогу члену Альянсу, який став жертвою нападу, ще більше послабила НАТО… Щоб цього уникнути, йому
слід довести Путіну, що США готові захищати країни Балтії
від будь-яких подібних атак, і прискорити процес збільшення чисельності військ НАТО, їхню боєготовність поблизу
кордонів з Росією» [212].
Із свого боку, європейські союзники усвідомлювали,
наскільки складним є процес перемовин з Росією, яка вдається до цинічної брехні й жонглювання поняттями та цінностями задля обілення російської великодержавної політики. Зокрема, посол Данії в Москві Томас Вінклер ділився
своїми враженнями від спілкування з російськими політиками: «Хоча я, в принципі, дуже терплячий дипломат, я почуваю себе надто спровокованим росіянами в цей момент.
Вони використовують аргументи, пов’язані з правами людини, так, що їх просто важко прийняти. Особливо, коли
дискусія торкається Криму й України. Дуже важко всидіти
спокійно, залишатися дипломатичним і говорити ввічливо… Це, наприклад, коли Росія порівнює геноцид у Косово
з «геноцидом» в лапках у Криму», який нібито був розв’язаний Україною проти росіян. Для посла Данії в Росії було
нижче його гідності чути, що нібито «ЦРУ є відповідальним
за революцію в Україні», або коли НАТО приписують мету
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підкорити Росію, врешті-решт, коли його країну Данію росіяни називають «пуделем США». Звісно, професія дипломата зобов’язує до діалогу, але час від часу, заявляє посол,
з росіянами доводиться говорити жорстко — іншої мови
вони не розуміють [169].
Яскравою ілюстрацією ведення пропагандистських кампаній проти України можуть бути хоча б такі «перлини» висловлювань російських експертів. Наприклад, на фоні банера Російського інституту стратегічних досліджень такий
собі Михаїл Александров взявся прогнозувати можливості
ракетного обстрілу української території і перетворення
України на нову Сирію: бомбардування, ракетні обстріли,
авіаційні удари, після яких піхота «армії Донбасу» повинна
зачистити окуповану територію й «навести в ній порядок».
Це у тому розумінні, що Харків, Маріуполь, Бердянськ
і Мелітополь матимуть такий само вигляд, як Алеппо. І от
у такій ситуації, акцентує увагу Віталій Портников, в Україні за тієї чи іншої нагоди завжди постає запитання: чому
ми називаємо війну з Росією антитерористичною операцією? Адже всім зрозуміло що В. Путін веде проти України
«гібридну війну», суть якої — окупація території за допомогою місцевих колабораціоністів, імітація громадянського конфлікту, активні заходи щодо дестабілізації сусідньої
країни з метою стати на заваді реалізації обраного нею цивілізаційного вибору. А це означає, що у свідомості українця
Росія має бути однозначно країною-агресором, яка розв’язала війну проти України. І про це слід заявляти на повний
голос [168].
Звісно, можна відмахнутися від проблеми: мовляв,
якийсь там Александров та щось там сказав. Але не слід
легковажити, коли очільник Російського інституту стратегічних досліджень, генерал-лейтенант служби зовнішньої
розвідки Леонід Решетников, посилаючись на український
прецедент, без жодних застережень заявляв, що й «Білорусь
не може існувати незалежно від Росії». Цей чиновник налаштовував суспільно-політичну думку Росії на те, що у Білорусі
нібито складається несприятлива для Кремля ситуація: «Все
движется по украинскому сценарию. Может, с какими-то
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нюансами, но процессы очень похожие. И, к сожалению, мы
не видим процессов, им противостоящих. Линия на отделение белорусов от русских, создание забора между белорусами и русскими в идеологическом, политическом, историческом и даже в каком-то духовном плане просто очевидна».
Аргументація генерала для нас дивна, а для Росії — звичайна, великодержавна. Мовляв, білоруській мові — «этому
языку, извините, получается где-то 90 лет. Ну, что же это
за государство?». «Нужно в дискуссиях хотя бы говорить
об этом открыто. Мы как-то отвлечены сейчас проблемами
Украины, Сирии, приходом Трампа, но забываем Белоруссию. Нельзя забывать. Это историческая часть великой России. Огромной России. Это часть нашего народа», — заявив
Л. Решетников. І чи треба ще доводити, що «гібридна війна»
Росії проти суверенної Білорусі вже розпочалася, а до того
ж, зауважив екс-глава Верховної Ради Білорусі Станіслав
Шушкевич, «Білорусь настільки мілітаризована Росією, що
її й не потрібно завойовувати, як Україну» [149].
В контексті зазначеного радували істотні зрушення
у сприйнятті представниками американського держапарату
ситуації в Україні і навколо неї. Так, показовим було визначення посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович:
«Я скажу доволі грубо, але впродовж 25 років після набуття Україною незалежності ваша країна перебуває у стані
гібридної війни з Росією». Вона зазначила, що ця гібридна
війна велася Росією здебільшого у сфері пропаганди, а до
того ж РФ не дотрималася своїх зобов’язань, взятих згідно
з Будапештським меморандумом [35].
Однак посол — це ще не президент. Та й новообраний
президент навряд чи відкриє всі карти у перші ж дні. Недарма ж кажуть в Америці: «Не стріляйте сто днів у піаніста — він грає як уміє». За цих умов варто більше уваги
приділити експертам республіканської партії, які традиційно обслуговують верхівку республіканської партії США.
Одним із них є Аріель Коен, що віддавна сповідує усталену серед неоконсерваторів-республіканців доктрину «New
world order» — новий світовий порядок. Саме ця доктрина розширення світового впливу США переважала під час
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правління Буша-молодшого, коли США вдалися до вторгнення в Ірак. Так що, як мовиться, тут теж є питання: наскільки набутий досвід вніс корективи у методи реалізації
цієї доктрини? Наскільки американці відмовилися від ідеї
силового нав’язування «нового світового порядку», а якщо
відмовилися, то на користь чого? Лише час дасть відповіді
на ці запитання.
Поки що можна констатувати кілька позицій у викладі Аріеля Коена, які прямо чи опосередковано стосуються
України. Так, американський експерт вважає, що Росія
нині перебуває в значно гіршому стані, ніж перед агресією
проти України. По-перше, Росія не змогла диверсифікувати свою економіку, а тому інвестиції і зарубіжні спеціалісти
масово біжать із країни. По-друге, тепер Сполученим Штатам і Європі було б недоцільно розглядати Росію як рівноправного гравця на міжнародній арені. А отже, що стосується воєнних авантюр Росії в Україні й Сирії, то це, на думку
А. Коена, було пов’язано із спробами політичних маніпуляцій, оскільки Путін намагається продемонструвати, що він
стоїть на одному щаблі із США і готовий співпрацювати насамперед у боротьбі проти «Ісламської держави». Але Росія
водночас може являти собою воєнну загрозу американським
союзникам — Туреччині, Україні, а також сирійській опозиції. Зокрема, зазначає А. Коен, «воєнна авантюра Росії проти України стала стрімким падінням на дно, хоча Кремль
продовжує робити все можливе, щоб скинути прозахідний
уряд у Києві й замінити його на своїх маріонеток» [36].
Якщо підсумовувати досвід, набутий Заходом у процесі взаємодії з Росією після розв’язання нею агресії проти
України, то він однозначно підтверджує, що російська зовнішня політика завжди була й залишається експансіоністською. Російська Федерація прагне контролювати сусідні
країни засобами дипломатії, нав’язування нерівноправних
економічних зв’язків (Євразійський економічний союз),
а за необхідності — шляхом дестабілізації та застосування
воєнної сили. Російська туга за імперією є настільки нутряною, що існувала й після розпаду СРСР, навіть ще до
прийняття доктрини «російського світу». І зупинити цю
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імперську експансію, як засвідчує досвід, можна лише силовими методами. За словами А. Коена, «Кремль наразі
виявив, що проковтнути Україну йому не під силу. Однак,
незважаючи на міжнародну ізоляцію, запроваджені санкції, падіння ціни на нафту і рецесію, що сталася внаслідок
цього, Кремль не змінив свого підходу до України. Незважаючи на те що проект «Новоросія», котрий включав у себе
дестабілізацію, анексію й окупацію шести областей України на сході й півдні, в цілому не вдався, програма Кремля й
надалі передбачає військову підтримку сепаратистів, проведення парламентських «виборів» у контрольованих Росією
Донецькій і Луганській областях, зміни балансу сил у Києві
й продовження економічного тиску» [113].
Інтервенція через дестабілізацію, судячи з усього, залишається улюбленим російським способом проектування
сили: він може виявитися дешевшим за повноцінну воєнну
операцію в Україні, а також є стратегічним інструментом,
який можна використати, щоб утримувати Київ подалі від
шляху інтеграції із Заходом. Так, серпневі 2016 р. провокації в Криму спонукали багатьох оглядачів порівнювати їх
з інцидентом, розіграним фашистською Німеччиною проти
Польщі із нібито захопленням радіостанції в Гляйвиці. Постановка вистави про нібито захоплення українських диверсантів у Криму дала підстави зібрати російські військові частини в північній частині Криму, щоправда, в недостатньо
чисельному складі для масового наступу на Київ. Як згодом
стало зрозуміло, метою кримської операції були очікувані
вибори в Росії, заради яких виникла потреба провести політичну мобілізацію путінського електорату.
Роздуми стосовно воєнної інтервенції Росії в Україну
привели А. Коена до невтішних висновків про стан усвідомлення російської загрози у Сполучених Штатах. На його
думку, «по-перше, побудова адекватної політики США стосовно Росії неможлива без високого рівня людського інтелекту і якісного аналізу. Цього інтелекту не вистачало вже
тривалий час: як вторгнення в Грузію у 2008 р., так і окупація Криму й війна на Донбасі в 2014 р. були безпорадно названі «сюрпризами». Другим завданням є створення
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надійної системи стримування з боку НАТО. Примусити три
тисячі солдатів здаватися місією у тридцять тисяч неможливо. Росіяни вміють рахувати. Коли в НАТО оголосили про
розгортання трьох батальйонів на території від Балтики до
Чорного моря, Москва протиставила їм три свої дивізії. Третє завдання — демонстрація політичної волі. Захід повинен
переконати Москву в тому, що дестабілізація України чи
вторгнення в країну матиме належні наслідки. Україна не
може виграти війну з Росією своїми силами» [113].
Висновки А. Коена близькі до заклику: лідерам у США
і Європі слід визнати, що зміцнення НАТО, створення надійної системи стримування у Східній Європі, а також підтримання безпеки і незалежності України — це реальна
програма, яку можуть і мають прийняти Вашингтон, Берлін і Брюссель.
І такі заклики непоодинокі. Взяти хоча б аналітику Кірка Беннетта, співробітника дипломатичної служби США
у відставці, який спеціалізується на проблемах Росії та пострадянського простору. На його думку, прорахунок західних аналітиків полягає в тому, що вони часто прив’язують
проблему імперського курсу Росії винятково до особистості
Володимира Путіна, тоді як проблема полягає у єстві самої
Росії. І якби свого часу на кремлівському Олімпі з’явився не Путін, а якась інша персона, то й «у тієї людини, без
сумніву, було б подібне бачення світу, так само як і порядок
денний». Аргументи К. Беннетта такі: «Путін популярний
у своїй країні не тому, що перейнятий промиванням мізків
власних громадян, а тому, що його риторика про принижену
й повсталу до відродження Росію — велику, поважану в світі
й незломлену — знаходить відгук у російських людей» [16].
К. Беннетт звертає увагу на те, що в країні спрацьовує
традиційна російська система влади, яка дає на даний момент низку переваг у протистоянні із Заходом. Вона дає можливість В. Путіну оперативно приймати рішення без огляду
на настирливу критику опозиції, як це заведено на Заході,
або на рішення якихось незалежних судів чи надокучливі
виступи засобів масової інформації. В Росії все схоплено.
Немає жодної потреби клопітливо вибудовувати консенсус
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між учасниками політичного процесу, коли є лише одна поважна особа, чия думка вагома й значуща. Так, більшість
росіян можуть вірити, що у них Крим украли, або навіть що
Україна є штучним утворенням (польським, австрійським,
німецьким чи американським проектом). Проте, зазначає
К. Беннетт, «рішення приєднати Крим і запустити проект
«Новоросія» прийняла одна людина — Володимир Путін,
і хтось другий на його місці — навіть поділяючи ті самі переконання і займаючи ту саму позицію — можливо, вирішив би інакше» [16].
Та попри все, переконаний К. Беннетт, навіть всемогутність не є всезнання, а усунення із сфери політики інших
центрів сили чи влади в Росії означає одне: в оточенні імператора немає більше нікого, хто міг би сказати, що йому не
вистачає одягу, і вже зовсім ніхто не може навіть припуститися думки, що «король голий». Тож сьогодні ніхто на владному Олімпі не поставив під сумнів непогрішимість В. Путіна навіть стосовно якихось поточних політичних рішень, не
кажучи вже про незаперечність на доктринальному рівні:
«Він і багато хто з росіян можуть до останнього свого подиху
вірити в те, що Україна — держава-Франкенштейн, зшита
із розрізнених, непогоджених шматків, багато з яких було
взято у Росії, або що українці є тими самими росіянами, які
це просто не усвідомлюють або ж надто вперті, щоб визнати.
Але все-таки десятки мільйонів українців насмілюються
з цим не погоджуватися, а тому будь-яка політика Росії, неспроможна врахувати цей неспростовний факт, приречена
на розчарування й невдачі. Цілеспрямоване тверде керівництво жодним чином не пом’якшує фіаско, до якого призведе невірний політичний курс. Скоріше навпаки — природна в цій ситуації схильність автократа подвоїти ставки
і відстоювати взятий курс, найімовірніше, лише продовжить агонію» [16].
Ще одна принципова проблема: чи ж вірить сама Москва
у власну пропаганду, оскільки шита вона білими нитками?
На погляд К. Беннетта, все залежить від того, про який рівень пропаганди йдеться: «Коли Кремль стверджує, що
бродячі банди українських фашистів представляють для
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росіян смертельну загрозу чи плетуть безкінечну павутину
теорій змов стосовно збитого малайзійського лайнера МН17,
він здійснює зумисну дезінформацію: в одному випадку,
створюючи привід для втручання, а в іншому — ухиляючись від наслідків трагічної і ганебної помилки. Ця пропаганда має суто прагматичний характер, і якщо пересічні росіяни можуть сприймати її як факт (що, власне, й ставиться
за мету), то керівництво, природно, все розуміє» [16].
Але зовсім інша справа, коли йдеться про офіційну російську риторику щодо злостивого Заходу. К. Беннетт поділяє
думку, що російські лідери можуть насправді вірити в те,
що Захід нині являє собою сумне явище зніженого й гулящого ханжі, що жодним чином не може дорівнятися такій
героїчній і цілеспрямованій нації, як Росія. Незважаючи на
матеріальні блага Заходу, пасіонарність росіян, вважають
в Кремлі, є понад усе. І тут монолітно виступає російське чиновництво, заточене на протистояння «Вашингтонському
обкому». Це — н
 іби пароль до вищих сфер управління країною, ніби знак якості й вірнопідданості чиновника існуючій
системі російської влади. Ось такий різновид пропаганди,
на думку К. Беннетта, сприймається навіть чиновництвом
на віру: «Її краса полягає в здатності пояснювати й систематизувати велетенський масив розрізнених та інших важкозрозумілих явищ як всередині країни, так і за її межами.
В різних частинах пострадянського простору спалахнули
«кольорові революції»? Причина полягає не в місцевих умовах, а в підступних планах Державного департаменту США.
На вулиці російських міст вийшли демонстранти, щоб виразити протест проти очевидної фальсифікації виборів? А це
тому, що Гілларі Клінтон дала їм команду… Очевидно, що й
євразійська інтеграція пробуксовувала саме тому, що Сполучені Штати чинять масовану дію, щоб їй завадити. Обрушилися ціни на вуглеводні? Знову вина покладається на
американців з їхніми сланцями» [16].
Загальний висновок американського аналітика такий:
хоча колапс путінського режиму найближчим часом малоймовірний, але немає сумніву в тому, що він зіткнеться
з важкою дилемою, яка загрожує його життєздатності у се372
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редньостроковій перспективі. Як оцінює сам В. Путін, «ситуація складна, але не критична». Все це чимось нагадує
оцінку ситуації в Австро-Угорщині напередодні розпаду імперії у жовтні 1918 р.: ситуація «безнадійна, але не настільки серйозна».
Нині ні для кого не секрет, що Росія працює на межі
своїх сил і можливостей: тут і забезпечення ресурсами сепаратистів Донбасу; і ведення бойових дій у Сирії; і спроби
подолати економічну рецесію, посилену санкціями Заходу.
Складається враження, що В. Путін намагається знайти шлях швидкого завершення розв’язаної ним же війни
проти України, навіть коли для цього буде потрібно встрявати в нові воєнні авантюри, посилити ситуацію «нового світового безпорядку». Не виключено, що коли він не
знайде політичного чи дипломатичного шляху вирішення
проблеми, то у певний момент російська еліта може вдатися
до власної версії «кнопки перезавантаження», відсторонивши В. Путіна від влади, звинувативши його у фіаско в Україні і запропонувавши свій варіант «нормалізації» відносин
з Україною, Європою і США.
Щоправда, поки що не зрозуміло, чи зуміє російська еліта, чиї статки істотно постраждали внаслідок тупикової ситуації, продемонструвати таку ж затятість, яку демонструє
В. Путін.

8.4. Україна: поступ суспільної консолідації
Не будемо нагнітати ситуацію: наміри Москви поки що
не очевидні. Можливо, це прелюдія до розгортання повномасштабних воєнних дій проти України, а може, лише брязкання зброєю. Бо ж українська армія вже довела, що може
успішно стримувати агресора. До того ж не виключено, що
розв’язана Росією нова воєнна авантюра посилила б санкції
Євросоюзу і США, активізувала б діяльність НАТО. Слід також враховувати, що в Москві, крім істерики адептів «русского мира» іноді чуються й тверезі голоси. Як висловився
директор Московського центру Карнегі Дмитро Тренін, від
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президента П. Порошенка не варто чекати поступок в плані
суверенітету й територіальної цілісності України [173]. Такі
визнання варті уваги. Отже, не все так просто й однозначно.
Тому, як писав поет, «нам своє робить!». Які ж висновки
має зробити Україна? Насамперед довести свою здатність
консолідувати суспільство перед викликом зовнішньої загрози. І тут природно постає питання про внесок національної інтелігенції, зокрема науковців-політологів, у справу
консолідації, мобілізації сил, таланту і ресурсів українського народу для забезпечення безпеки й обороноздатності нашої Батьківщини.
Поставимо питання з усією принциповістю до себе: чи
передбачали ми ймовірність російського вторгнення в Україну? Не снуватимемо здогадок про те, як цю проблему було
трактовано по каналах спецслужб України. Можливо, що
якісь сигнали у верхні ешелони влади й надходили.
А тому винесемо питання в іншу площину: наскільки
громадяни України були підготовлені до такого варіанта
розвитку подій? Відповідь напрошується сама собою —
жодної готовності до агресії з боку Росії на рівні широких
народних мас не було. Думаю, не в останню чергу тому, що
український державний апарат за часів президента В. Януковича, армія та спецслужби були просякнуті російською
агентурою. Тож не дивно, що Революція гідності поклала
край цьому кримінальному запроданському режиму.
Але чи пролунали застереження з нашого боку? Чи зробили ми все, щоб підняти рівень національної ідентичності
України? Чи доклали ми зусиль до організації мережі патріотичного виховання або широкої мережі громадянської
демократичної освіти? Адже тут роль національної інтелігенції неможливо перебільшити. Врешті-решт, чи був
в Україні дискурс щодо ймовірності «гібридної війни» проти України?
Щось про такий дискурс не було чути аж до початку агресії. Ніби й не було виступу начальника Генерального штабу
ЗС Росії генерала армії Валерія Герасимова на зборах Академії воєнних наук у лютому 2013 р. Ще за рік до операції
в Криму В. Герасимов проголошував: «Війни вже не оголо374

Розділ VIII. Україна і «новий світовий безпорядок»

шуються, а розпочавшись — йдуть не по звичному шаблону… Уповні благополучна держава за якісь місяці і навіть дні
може перетворитися на арену жорстокої збройної боротьби,
стати жертвою іноземної інтервенції, бути поглинутою хаосом, гуманітарною катастрофою й громадянською війною».
Завдання Росії на перспективу ставилося генералом у такий
спосіб: «Акцент використовуваних методів протиборств зміщується в бік широкого застосування політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та інших невійськових
заходів, що реалізуються із залученням протестного потенціалу населення. Все це доповнюється військовими заходами прихованого характеру, в тому числі реалізацією заходів інформаційного протиборства та діями сил спеціальних
операцій. До відкритого застосування сили часто-густо
під виглядом миротворчої діяльності й кризового реагування вдаються лише на якомусь етапі, в основному для
досягнення остаточного успіху в конфлікті» [49].
Подальші події довели, що слова генерала не розходяться з агресивними діями Росії щодо України. Розпочавши
гібридну війну проти України, Москва поставила під сумнів усе, що західне суспільство вибудовувало впродовж довгих десятиліть і на що спирається європейська безпека.
Насторожує й те, що до гібридного методу ведення війни
Росія додала пониження порогу готовності до застосування ядерної зброї, заявляючи, що з використанням ядерної
зброї в ХХІ ст. можна перемогти. Так, після анексії Криму
В. Путін підтвердив, що ним тоді розглядався варіант застосування ядерної зброї.
За всіма цими подіями маємо бачити перспективу виходу із кризової ситуації. Хоч би як нам було прикро, але
з урахуванням зазначених суспільних трендів доводиться
сприймати як дійсність той факт, що Росія поставила світову спільноту перед фактом анексії Криму. Тішить те, що
світова спільнота заявляє: «Ми цього не визнаємо».
Разом з тим США і Євросоюз дають зрозуміти, що воювати
за Україну не будуть. Хіба що з їхнього боку можуть бути застосовані жорсткіші санкції щодо Росії. Санкції запроваджують крок за кроком із сподіваннями, що В. Путін рано чи пізно
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піде на деескалацію воєнного конфлікту. І хіба що в крайньому разі (агресія проти країн Балтії) можуть бути застосовані
блокування в Росії платіжних систем Visa і MasterCard, конфіскація російського зарубіжного майна тощо.
А поки що Україна бере до уваги, що станом на 2016 р.
внаслідок санкцій з Росії вже виведено 67 млрд євро зарубіжних інвестицій, і ця цифра може зрости до 160–
170 млрд. Відсутність модернізації економіки в Росії рано
чи пізно призведе до того, що в довгостроковій перспективі
їй буде завдано великих збитків. І тоді на поверхню суспільного життя піднімуться справжні геополітичні проблеми
Росії — на її південних рубежах, на Кавказі, в Сибіру, на
кордоні з Китаєм.
А тим часом нам в Україні слід докласти зусиль до консолідації українського суспільства. А для цього слід поглянути на себе критично, без будь-якого романтичного замилування. Треба передусім визнати той гіркий факт, що до
Революції гідності Україна являла собою розколоте й зубожіле суспільство, яке роз’їдали корупція і клієнтелізм.
А гібридна війна — це і є стратегія, що застосовується насамперед проти ослабленої держави. Тож не дивно, що нині
боротьба проти корупції і кумівства є одним із головних напрямів модернізації українського суспільства. Більше того,
за оцінкою Президента України П. Порошенка, «уже більше двох років ми боремося на двох фронтах, і внутрішня
перемога так само важлива, як і військова» [166].
Отже, природно постає питання про місце наукової та
освітянської інтелігенції на цих обох фронтах. Адже, попри тяжку спадщину минулих літ, Україна має вистояти.
І тут особливо важливо те, що в гібридній війні (з її потужним інформаційним протиборством) оборону тримає не
лише армія, а й усе суспільство. Нині кремлівська пропаганда в боротьбі за уми людей намагається посіяти сумніви,
нівелювати моральні настанови, деморалізувати й демобілізувати жертву агресії. А тому наша оборона має бути значно
рішучішою, ніж дії нападників.
Великий обсяг досліджень проблем консолідації українського суспільства, набуття ним національної ідентичнос376
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ті впродовж десяти років здійснює Центр Разумкова (ЦР)
разом з Програмою європейського партнерства МАТРА
і Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.
За словами генерального директора ЦР Анатолія Рачка,
перший етап дослідження процесу формування спільної
ідентичності було здійснено у 2006–2007 рр. Тоді в центрі уваги були проблеми кризи в суспільстві, розділеному
президентськими виборами 2004 р. В результаті реалізації
проекту було розроблено Концепцію формування спільної
ідентичності громадян України. На жаль, з різних причин
вона не стала основою для цілісної і послідовної державної
політики в цій сфері. Така ж доля спіткала й рекомендації,
вироблені за результатами досліджень кримського соціуму,
здійсненим ЦР у 2009–2011 рр. Недостатня увага влади до
формування спільної національної ідентичності громадян
України, нездатність чи небажання дослухатися до експертної думки значною мірою спричинили трагічні події
останніх років.
Наразі тішить те, що матеріали, напрацьовані під час
дослідження 2016 р. виразно засвідчують, що українська
нація відбулася, українці мають що обстоювати і за що боротися. Громадяни України висловлюються за побудову
сучасної європейської демократичної правової держави, за
подальший розвиток української мови та української культури. Переосмислюється ставлення до держави в цілому,
до її історії. Люди пишаються як сторінками минувшини,
так і здобутками сьогодення. А це означає, що вони в Україну вірять. Показово й те, що наслідки російської агресії —
анексія Криму та військове протиборство на сході України — ставлять на порядок денний українського суспільства
складні питання примирення, порозуміння, забезпечення
національної єдності [174].
Випробування, через які пройшли українська держава
та суспільство від початку ХХІ ст., зазначає заступник Генерального директора ЦР Юрій Якименко, не могли не позначитися на характері ідентичності її громадян. Апогеєм
цих випробувань стали події останніх років — Революція
гідності, анексія Криму, збройна агресія РФ на Донбасі.
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Однак ці ж події виявилися каталізаторами суттєвих зрушень у формуванні ідентичності громадян України [249].
Десять років моніторингу ситуації засвідчили, що нині на
перший план вийшла загальнонаціональна українська ідентичність, тоді як у попередні роки перевагу мали локальні
ідентичності. Помітно зросла частка людей, які пишаються своїм українським громадянством. Переважна більшість
(74%) громадян вважають себе патріотами України. Для
більшості українців дуже важливими є повага до своєї держави, її символів і свят. Зросла підтримка державної незалежності України: на відповідному референдумі нині 68%
проголосували б «за», тоді як минулі опитування фіксували
59%. Зросла частка громадян, які постійно спостерігають
за політичними процесами. 51% опитуваних громадян вважають, що демократія є найбільш бажаним типом суспільно-політичного устрою України. Тверезо вони оцінюють і реальний стан демократії в Україні — дещо більше п’яти балів
за 10-бальною шкалою. Прагнення до зменшення рівня соціального розшарування поєднується з бажанням державного
обмеження соціальної нерівності. 40% позитивно ставляться до Революції гідності 2013–2014 рр. і нині підтримали б
її. Однак 40% вже не хотіли б бути жодною зі сторін конфлікту, тобто не підтримали б ні Майдану, ні Антимайдану.
Зростають значення соціокультурного та мовного компонентів громадянства, а також рівень вживання української
мови — як у побуті, так і в службовому спілкуванні. Українську вважають рідною мовою 60% громадян. Ще 22%
називають рідними українську і російську мови. У повсякденному спілкуванні українську мову вживають 75% громадян, включно з 25% тих, які послуговуються обома мовами. Частка російськомовних громадян зменшилася. Зросла
кількість громадян, які володіють українською мовою вільно — 65%, або в обсязі, необхідному для побутового спілкування –28%. За сучасних умов ідея державної двомовності
втратила популярність у всіх регіонах України. Частка тих,
хто виступає за нинішній статус української мови як єдиної
державної і офіційної — 56%, тоді як опитування 2005 р.
фіксували показник у 35%. Тут ми бачимо значні зміни.
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Більшість громадян України відносять себе до української культурної традиції, і їх частка помітно зросла — нині
це 70%. Також зменшилася частка громадян, які відносять
себе до радянської — 10% (у 2006 р. — 16%) та російської
культурних традицій. Відбулися зміни і в оцінці того, яка
культурна традиція буде поширена в Україні в майбутньому. На думку більшості громадян, в Україні переважатимуть українська та загальноєвропейська культурні традиції. Зменшилася частка тих, хто очікував, що в різних
регіонах переважатимуть різні культурні традиції. Простежується тенденція до бачення української культурної традиції як такої, що переважатиме в майбутньому.
Відбувається поступовий відхід від донедавна панівних радянських та пострадянських стереотипів. Поступово
зменшуються відмінності в головних аспектах ідентичності між жителями центру та заходу України. Можна припустити, що на черзі — аналогічний за спрямуванням процес
зближення між центром, півднем і сходом, який буде, однак,
більш складним і тривалим. Втім, є певні зміни у сприйнятті дистанції між різними національними групами і громадянами різних регіонів. Громадяни в культурному аспекті
вважають ближчими до себе українців і тих росіян, які проживають в Україні. Водночас бачення відмінностей українців від тих росіян, які є громадянами Росії, зросло. Втім
опитувані вважають більш віддаленими один від одного жителів Галичини та Донбасу. Тобто сприйняття деяких регіонів у культурному контексті зберігається і певною мірою
навіть посилюється.
Більшість українців поки що не вважають себе європейцями у повному розумінні, хоч частка тих, хто так вважає
сягає 30%. Зрозуміло, що тут головну роль відіграють соціально-економічні причини й не так відмінності соціально-культурні, як освітній, світоглядний та загальнокультурний рівні.
У сакраментальному впродовж тривалого часу для України питанні: яка нація — етнічна чи громадянська? — нарешті доходимо згоди. В етнічному контексті переважна
більшість опитуваних ідентифікували себе як: українці —
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86%; росіяни — 9%; представники інших груп — 3%. Порівняно з попередніми опитуваннями, серед респондентів стало більш поширеним громадянське розуміння нації
і зменшилася частка тих, хто підтримує етнічні визначення. Однак поняття «громадянська» чи «етнічна» нація є
скоріше абстрактними філософськими категоріями, позаяк
в реальному житті немає ні суто «громадянської», ні суто
«етнічної» націй. Це є лише дві іпостасі одного і того ж суспільного явища — дві грані одного і того ж етносоціального
організму, тобто нації. Нині в Україні більшість опитаних
підтримують думку про необхідність знання кожним громадянином України державної української мови, засад історії
і культури українського народу. Так, як це побутує в Європі
та й у світі в цілому. Отже, можемо констатувати поєднання
в нашій країні громадянського підходу до розуміння нації
з українським культурним компонентом. Власне так, як це
зазначено в Конституції України.
Дещо спокійнішим нині є ставлення громадян до поняття «націоналізм», якому за радянських часів надавалася
тільки негативна характеристика. Опитування 2016 р. виявило, що за 10 років моніторингу сприйняття українського націоналізму значною мірою очистилося від негативних
конотацій: 47% громадян вважають націоналізм ідеологією
розвитку національної держави.
Агресія Росії проти України — постійний фактор, що
впливає на характер суспільних відносин у країні, на взаємовплив різних аспектів ідентичності. Так, дослідження
особливостей окремих мовних і національних груп, а також громадян, причетних до АТО, наочно ілюструють значущість для процесу формування ідентичності фактора боротьби проти російської агресії.
Є консенсус між жителями України стосовно майбутнього статусу регіонів. Ідеї сепаратизму та федералізму не
мають підтримки більшості. Всюди більшість (абсолютна
чи відносна) підтримує ідею розширення повноважень місцевого самоврядування зі збереженням існуючого статусу
областей. Це відповідає політиці децентралізації, яка нині
реалізується через конституційний процес.
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Актуальною залишається і проблема інтеграції тимчасово переміщених осіб у нові для себе спільноти. Можна
констатувати, що більшість переселенців інтегрувалися до
нових спільнот — це 62% респондентів. Менша частка —
20% — так не вважають. При цьому вони не помітили істотних відмінностей між власними звичаями й традиціями та
традиціями у нових місцях проживання, де були нормально
сприйнятими. Менше третини переселенців такі відмінності
побачили, а чверть мали проблеми, пов’язані з переїздом.
Більшість переселенців відзначили, що не готові змінювати
власні звичаї та традиції, щоб адаптуватися до нового середовища, навіть якщо вони дуже відрізняються.
Зрозуміло, що в умовах російської агресії не могли не відбутися зміни і в геополітичних орієнтаціях громадян України. Курс на вступ до ЄС став орієнтацією більшості — на
гіпотетичному референдумі стосовно вступу до ЄС «за» проголосувало б 56% опитаних, проти — 18%, а ще 26% опитаних не брали б участі у референдумі або ще не визначилися
у цьому питанні. Якби відбувся референдум про вступ України до НАТО, то «за» проголосувала б відносна більшість —
44%, проти — 26%. Не брали б участі в референдумі та не
визначилися загалом 31% опитаних. Противники НАТО
переважають прихильників на сході (44% проти 31%), зокрема на Донбасі (37% проти 21%). На півдні частки противників і прихильників значуще не відрізняються (34%
проти 30%).
У питанні підтримки вступу до НАТО в 2014–2015 рр.
було досягнуто істотних зрушень: ідея вступу вперше за
часи незалежності України здобула підтримку відносної
більшості громадян і більшості тих, хто взяв би участь в референдумі. Водночас у ставленні до цього питання, на відміну від ставлення до вступу до ЄС, ще не досягнуто переваги
позитивного ставлення над негативним у всіх регіонах [93].
А втім, напередодні і на початку 2017 р. вже публікували
прогнози, які налаштовували українців на подальшу консолідацію суспільства перед загрозою нових викликів. Так,
агентство Bloomberg оприлюднило своє бачення наступного «Року песиміста». «Новий світовий порядок» набуває
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у цьому прогнозі досить похмурого вигляду. Так, передбачається глибокий розкол у правлячій коаліції Дональда Трампа: «команда індивідуалістів із Білого дому скоро перегризе
горло одне одному». Ізоляція Д. Трампа і агресивний натиск
В. Путіна поставлять канцлера Німеччини Ангелу Меркель
перед складним вибором: або продовжувати нарощування
воєнної присутності в Європі, або ж дослухатися до порад
Д. Трампа й укласти велику оборудку з В. Путіним, щоб домовитися про сфери впливу у Східній Європі. Путін візьме
на себе зобов’язання не втручатися у справи США і Європейського Союзу, натомість «Меркель і Трамп визнають владу
Росії над Україною, Білоруссю і Сирією. Для Путіна авторитет Росії буде остаточно відновлено через 26 років після розпаду Радянського Союзу, і він почне відкрито говорити про
свою відставку після закінчення президентського терміну»
[160]. А тим часом зростання впливу проросійських політичних партій може слугувати фактором посилення загрози
глобальній політичній стабільності в 2017 р. Це буде стосуватися не лише України, а й Болгарії, Молдови та Естонії.
Отже, аналіз характеристик суспільного тренду, що визначав наприкінці 2016 р. злобу дня, засвідчував наявність
фази турбулентності як в Україні, так і в світі загалом, вихід з якої вбачався як набір варіантів. І тут вже багато що
залежатиме від людського фактора. Це саме той момент,
коли від політичного діяча, лідера тієї чи іншої країни, так
само як і кожного з нас, багато що залежить. Саме цей момент біфуркації передбачає наявність багатоваріантності
моделей суспільного розвитку, які найчастіше конкурують
одна з одною. І тут слід знаходити баланс між загальногромадянськими, соціокультурними та національно-етнічними підходами до формування спільної загальнонаціональної ідентичності. Ця ідентичність має потужно протистояти
будь-яким іншим «заморським» моделям, у тому числі й
«русскому миру», бути внутрішньо інтегрованою, здатною
протистояти нинішнім і майбутнім викликам.
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«Бо при многості мудрости множиться
й клопіт,
хто ж пізнання побільшує, той побільшує й біль».
Еклезіаст, 1:18

Науковий аналіз сучасності без прогнозу на майбутнє —
нонсенс. Елемент достовірності в прогнозі пояснюється тим,
що в історичному плині подій простежується певна закономірна послідовність зміни суспільних порядків. У процесі
життєдіяльності накопичується певний пласт досвіду, спираючись на який люди формують горизонт власних очікувань.
Життя доводить: що менше досвіду, то більше очікувань.
І навпаки — що більше досвіду, то обережнішим стає наше
очікування. А вже динаміка історичного часу, як стверджує
сучасний німецький історіософ Райнгарт Козеллек, створюється напругою, що виникає між пластом набутого в минулому досвіду й горизонтом очікувань майбутнього [114].
Обґрунтовані досвідом очікування, якщо вони реалізуються, не можуть нікого здивувати. І навпаки, здивувати
може лише факт появи того, чого не чекаєш — тоді виникає нагальна проблема набуття нового досвіду. Створюється
напруга між старим досвідом і новими очікуваннями, яка й
провокує нас на пошуки нових рішень. У підсумку з’являється прогноз на майбутнє. Він не є вердиктом, що не підлягає оскарженню. Це радше систематизовані нами очікування, що плекаються в сьогоденні. Йдеться про надію і страх,
бажання і волю, стурбованість й упевненість. У підсумку
і пласт досвіду, і горизонт наших очікувань існують
в теперішньому часі, як два боки однієї і тієї ж медалі —
сучасного сьогодення.
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При цьому пласт досвіду й горизонт очікувань не є дзеркальними відображеннями одне одного. Накопичений досвід зазвичай сфокусований нами в одному ядрі, а сподівання
й очікування розтягуються на хвилини, години, дні, роки й
століття. Відповідно й прогнози в часі поділяються на короткострокові, середньострокові й довгострокові. А в просторі наші передчуття і прогнози розпадаються на нескінченність різних можливих варіантів.
Ніколи не знаєш, чи втілиться в історії більше наявних передумов, чи менше, хоча всьому передує діагноз, що
містить дані попереднього досвіду. Та й на підставі діагнозу
формулюється лише ймовірність передбачуваного майбутнього.
У часи середньовіччя світобачення формувалося з акцентом на минуле: «історія — учителька життя» (М. Т. Цицерон). Тобто історія минулих часів виступала добіркою прикладів, за допомогою яких оратор чи проповідник повчав
і наставляв аудиторію. Модерне ХІХ ст. з його оптимістичним сприйняттям прогнозу майбутнього привнесло значне
знецінення не лише минулого, а й сучасного. Покладалося
як самозрозуміле, що все краще — попереду. Виплеканий
епохою Просвітництва ідеал стверджував: «Поступ полягає
в нескінченному вдосконаленні» (Г. В. Лейбніц).
Однак на початку ХХ ст. оптимістичний еволюціонізм
поступово змінювався песимістичними теоріями смерті цивілізацій (Освальд Шпенглер) [246]. І для цього були підстави. Суспільний розвиток не лише демонстрував успіхи
освіти, науки й індустріалізму, а був одночасно добою піднесення численних фундаменталістських течій, в тому числі й
нацизму та більшовизму. ХХ ст. стало не так пограниччям
між двома ерами (модерної і постмодерної), як простором
між безоднями двох світових війн — з їх злочинами, масовими вбивствами й жахливою індустрією смерті.
Злочини проти людяності — Голокост і ГУЛАГ — поставили під сумнів оптимізм щодо прогресу, оскільки масові
знищення людей являли собою той жах, що розірвав гуманістичний зв’язок поколінь між минулим, сучасним і майбутнім. Так само дві події в Україні — Голодомор і Чорно384
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биль — стали тим психологічним зламом, який породив
думку, що «далі так жити неможливо»: ніякі світлі ідеали
грядущої «загірної комуни» не можуть оправдати незчисленні жертви України. Проект революційної перебудови
світу «мы рождены, чтоб сказку сделать былью» був настільки дискредитованим в особистому досвіді величезної
маси українців, що в 1991 р. об’єктивно постало питання
радикального цивілізаційного розриву з минулим. Щоправда, образ омріяного майбутнього залишався романтичним
і доволі розмитим, неадекватним викликам часу.
Спробою подолання інерції минулого став Майдан 2004 р.
як прояв духовного самоусвідомлення й самовиявлення нації, прагнення вписатися в логіку світових процесів. Однак
дискредитація гасел Майдану правлячим класом України
знову порушила зв’язок часів, зумовила розчарування й викид назовні всього латентного й маргіналізованого, що залишилося з минулого історичного досвіду. Об’єктивна «стріла
часу» втратила свої зримі контури, а яскрава впевненість
у неминучому прогресивному поступі потьмяніла. Це знову
брутально порушило звичний порядку часу, більше того —
серед певних верств населення ширилося розчарування
у здобутках Майдану, він сприймався як «помаранчевий
міф», а з боку Європи відчувалася «втома від України».
Революція гідності 2014 р. внесла новий імпульс
у суспільну свідомість українців, однак анексія Криму й
відверта російська агресія на Донбасі, негаразди воєнного
лихоліття й відсутність чіткої перспективи щодо євроінтеграції — все це знову спричинило нагромадження потенціалу песимізму й розчарувань. Упевненість в тому, що в довгостроковій перспективі Україна здолає всі перепони й увійде
в співдружність європейських держав не може компенсувати відчуття того, що це, ймовірно, відбудеться не за життя
цього покоління. І це насторожує, бо саме нинішнє покоління й формує потенціал внутрішньої напруги між минулим
і майбутнім. А тому вкрай прикро, що у світосприйнятті
наших сучасників факт піднесення України на новий, модернізований рівень розвитку відкладається поки що на
невизначене майбутнє. Ці відчуття ілюструє зростання
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емігрантських настроїв серед громадян України, коли, за
даними соціологічної групи «Рейтинг», 30% українців хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання [131].
Розчарування в раціональності й можливості наукового
осмислення того, що відбувається (поширене нині переконання «віддача від науки — нуль»), межує з ідеєю «кінця історії», принаймні засвідчує відсутність твердої впевненості
у якійсь зримій історичній перспективі. Реальна практика
виживання поступово, але безперервно переорієнтовує розчаровані верстви населення на сприйняття повсякденності
й буденності життя «тут і сьогодні». Німота інтелектуалів,
їхня нездатність пояснити суспільні зрушення, які зачіпають основи уявлень про правду і справедливість у сфері
облаштування життя, посилюють розрив між набутим досвідом і спроможністю його осмислити й описати, а надто
піднести до нового рівня соціальних очікувань. Тим самим із
суспільного організму висотується той, описаний Д. Козеллеком, динамізм історичного часу, що створюється напругою між пластом набутого досвіду й горизонтом очікувань.
Набутий гіркий досвід, пережиті розчарування призвели до більш тверезого й обережнішого сприйняття потенційних можливостей дня завтрашнього, а отже, й встановлення
високого рівня вимог до можливого прогнозу.
Історія дає нам приклади виходу з подібних ситуацій.
Так, по закінченні Другої світової війни в Європі з’явилися мислителі (Люсьєн Февр, Ханна Арендт, Поль Рікер) [3],
які почали відмовлятися від ідеї неперервності і поступального розвитку історії на користь уявлень про її перервний,
зламаний поступ. Наступним етапом став процес своєрідного «олюднення часу»: кожен член суспільства мав усвідомити, що нічого саме собою не станеться. Заради поліпшення
життя кожному слід докласти зусиль до подолання «чужої
свідомості», зокрема нацизму — джерела шкідливих ідеологій, неврозів й ілюзій, що заважають «прогресивному
розвитку суспільства».
На думку спадає теза Михайла Драгоманова про «пропащий час» в історії України, що супроводжувався поширенням серед українців «неістинної свідомості» іншого народу.
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Йдеться про російську імперську свідомість — міфологічну,
релігійну, побутову, масову: «Нічого дивуватись, що за ті
часи, як Україна пристала до Московського царства з його
самовольним царем, з кріпацтвом, що жило без науки, —
то царська самоволя заїла вольності українські; московське боярство помогло зрости на Україні зернам кріпацтва,
а просвіта почала на Україні рости дуже тихо, тим тихше,
що невеличка частина українських письменних людей розділилась і на Московщину; вільним же думкам, котрі росли
вже в Європі у купі з наукою і звідти переходили й до нас,
тепер поставлений був тин царською та чиновницькою самоволею. А якби тепер серед українського народу з’явилася думка та заміри стати проти зросту неволі, то вже
тепер вони мусіли б вдаритись не тільки об тих своїх
людей, котрим вигідна була неволя людська, але й об московський уряд і військо, а то й об народ, котрий зрозумів
діло так, що українці чинять зраду, коли не слухають
«нашого царя» і т. д.» [69].
Масова підтримка росіянами агресивної політики В. Путіна проти України і європейської інтеграції є наочним свідченням актуальності концептуальних положень М. Драгоманова у наш час, зокрема про «народ, котрий зрозумів діло
так, що українці чинять зраду, коли не слухають «нашого
царя». Бо формуванню української національної самосвідомості протистоять застарілі стереотипи «старшого» російського та «молодшого» українського братів, що міцно
засіли в головах пострадянських людей. Подолання цього
світосприйняття могло б бути ще однією віхою, що знаменувала б входження України в нову епоху. Україна ж поки
що перебуває лише на порозі входження в нову епоху, бо все
ще значною мірою несе в своєму історичному досвіді тягар
імперської ментальності доби Російської імперії.
Україна самотужки не змогла скористатися принципом
етнічності, який було покладено в основу окреслення території тої чи тої держави по закінченні Першої світової війни та увійти в 1917–1920 рр. у нову епоху повноправним
суб’єктом міжнародних відносин. І на те була низка причин. Так, революції зазвичай відбуваються у містах, а 90%
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українців на той час становили селяни, в цілому доволі консервативне середовище. Це середовище наклало свій відбиток на подальшу історію України ХХ ст. Оселянення міст за
часів радянської індустріалізації забезпечувало значною мірою незмінність тих порядків, які існували досі. Подальша
епоха «брежнєвського застою» наочно демонструвала, що
коли щось змінювалося, то настільки повільно і впродовж
такого тривалого часу, що вузька щілина між попереднім
досвідом і новими очікуваннями майже не підважувала засад повсякденного життя. Невеличка жменька дисидентів
погоди не робила, хоча й сповіщала наближення весни. Слід
віддати належне цій когорті — саме в їхньому середовищі
сформувалася громадянська ідея про український народ як
«громадян України всіх національностей».
Що ж стосується комуністичної ідеології, то в ній майбутнє залишалося фантастично невиразним. Індустріалізація і технічний прогрес в СРСР не змогли кардинально вплинути на осмислення суспільних процесів. Згадаймо фразу
Ю. Андропова: «Мы не знаем общества, в котором живем».
А майбутнє так і не стало уособленим образом сподівань.
Однак і після розпаду СРСР комуністи впродовж тривалого часу все ще становили потужну частину депутатського
корпусу як Росії, так і України. Їх обирав консервативний
контингент населення. Зі свого боку, комуністи прагнули
законсервувати «совковий» спосіб життя.
Часто не на висоті виявлялися й аналітики. Проблема
майбутнього в наукових дослідженнях втрачала окреслені
контури: розпад Радянського Союзу історики в своїй масі
не передбачали; демократичні сили з’явилися там, де їх
не чекали; авторитарні режими постали там, де очікували
демократії. Все це засвідчило варіативність і непередбачуваність історії людства. З цього приводу французький історик Франсуа Фюре у 1995 р. писав: «Історія знову стала
тим тунелем, яким людина просувається в темноті, не знаючи, куди приведуть її власні вчинки, не впевнена у своїй
долі, позбавлена примарної безпеки, яку дає знання про те,
що вона робить. Нині, наприкінці століття, на очах у демократичного індивіда, що втратив Бога, захиталися основи
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«божества історії», й у людини виникла потреба заговорити
свою тривогу. Поряд з невпевненістю у сучасному, її свідомість потерпає від невпевненості в майбутньому» [8].
А тим часом обставини сьогодення висунули на порядок денний проблему безпеки. Без її розв’язання питання
про перехід України в нову епоху взагалі стає примарним.
Безпеку складно відтермінувати на колись, бо вона в часі й
просторі має бути «тут і тепер». З огляду на екстремальні
обставини, викликані «гібридною війною», наша буденна
свідомість віддає перевагу поняттю «сучасність», помітно
потіснивши категорії «минуле» й «майбутнє».
Анексія Криму та відверта агресія РФ проти України
вже стали тими рубіжними подіями, коли було кинуто виклик усій системі міжнародних відносин, що встановилися
після завершення Другої світової війни, а принцип територіальної цілісності й непорушності кордонів було нагло
спаплюжено. Хоч як політики ухиляються від остаточних
визначень реальної ситуації, але по-суті, як нам видається, розпочалася друга фаза холодної війни. Власне, про це
вже на повний голос заявляють західні експерти, а то навіть
і відомі політичні діячі (поки що не перші особи): «Попередження про повернення до політики холодної війни стали
головною темою європейських дебатів уже впродовж трьох
років… Багато західних дипломатів, політиків та експертів
доходять думки, що пружина справді таки розпрямилася.
Політику Росії піддають переоцінці у всіх західних країнах.
І вже не йдеться про перехід до ліберальної демократії — всі
говорять про повернення до минулого. Епоха, що настала
після холодної війни, закінчилася, і розпочалася нова епоха. Холодна війна 2.0 — інша за характером, але потенційно
така ж зловісна, і заснована вона не лише на конкуруючих
інтересах, а й на конкуруючих цінностях» [218].
Скажемо прямо: така ситуація несе загрозу нової світової війни. Це поставило проблему безпеки України на
чільне місце. Їй маємо підпорядкувати всі інші проблеми
суспільного розвитку. В тому числі, або навіть передусім,
це стосується проблеми модернізації нашої країни заради
набуття нею належної ідентичності у відповідь на виклики
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ХХІ ст. Маємо брати до уваги й ту відверто кволу реакцію
американської адміністрації Б. Обами та ряду європейських лідерів на ситуацію, що склалася довкола України.
Захід в цілому виявився не готовим до політики швидкого
реагування заради збереження статус-кво у світі. А це неминуче може призвести до того, що незабаром буде порушено
всю архітектуру світової безпеки. Ситуація невизначеності
щодо змісту сучасності — чи то вона все ще ліберальна, чи
то вже імперсько-націоналістична — ставить під сумнів систему цінностей, які декларував та обстоював Захід останнім часом.
А втім, настала доба кардинальних зрушень у свідомості
нашого покоління: відтепер бути сучасним означає насамперед бути сильним. Сильним і в сфері обороноздатності, й
у сферах «м’якої сили» — економічній, гуманітарній та дипломатичній.
Така проблема завжди набувала актуальності в доленосні часи української історії. І в її розв’язанні нам теж має допомогти знання набутого історичного досвіду. Нині завдання консолідації українського суспільства є невідкладними,
а значущість усвідомлення спільності історичної долі неможливо переоцінити. Бо саме в процесі осмислення історичного досвіду всіма верствами й поколіннями суспільства
з’являються мінімальні спільні характеристики держави-нації, а відтак і підстави вести мову не лише про біологічні чи соціальні покоління, а й про покоління, позначені
єдністю політичних настанов і поривань. Сформувавшись,
ця історична спільнота житиме принаймні доти, доки будуть жити покоління людей у межах сім’ї, професійних
груп, громадян якогось міста, армійських солдатів і добровольців, представників різних соціальних верств, віруючих
і атеїстів.
Помиляються ті, хто, порушуючи проблему національної безпеки, акцентує увагу лише на збільшенні кількості
танків і гармат. У підсумку долю країни, її майбуття вирішують люди — і не лише солдати. Як свого часу зазначив
італійський белетрист Массимо де Адзельйо, «ми створили
Італію, тепер залишилося створити італійців». Так і в Укра390
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їні — відбувається процес формування держави-нації як громадянського феномена людей, об’єднаних спільністю історичної долі, і не в останню чергу — усвідомленням спільної
загрози самому нашому існуванню. Оце і є одна із часових
ознак входження України в «нову епоху» — епоху модернізації суспільно-політичного життя.
Втім, не все залежить лише від нашої волі. Для характеристики епохи в глобальному масштабі (наприкінці 2016 р.)
слід було дати відповідь на такі запитання: що буде зі Сполученими Штатами й усім світом після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа? Чи й надалі триватиме процес глобалізації? Чи відбудеться нова зміна світопорядку,
подібна до часів холодної війни? Чи відбудеться нова Ялта,
що поділить світ на зони відповідальності великих держав?
Над розв’язанням проблем сучасності працюють провідні експерти світу. Збігнєв Бжезінський, наприклад,
вважав, що «США, Китай і видозмінена Росія можуть стати домінуючою силою у світі». Що ж тоді об’єднуватиме ці
країни, яка система цінностей? Зрештою, що може змінити
агресивне єство Росії? З. Бжезінський стверджував, що Росія переживає перехідний період, а Сполучені Штати мають
нагоду допомогти Росії «здійснити цей перехід ефективно
і стати важливим членом глобального співтовариства» [99].
Чи піде на це Росія — питання залишається відкритим. І навряд чи все тут залежатиме лише від того, як поведе себе
Америка й наскільки досвідченим виявиться президент
Д. Трамп у взаємовідносинах з В. Путіним.
Утім, З. Бжезінський для російських експертів — політична фігура із знаком мінус. Вони роблять ставку на Генрі
Кіссінджера. Чим припав він їм до душі, пояснює член Наукової ради при Раді безпеки РФ професор МДУ Андрій
Манойло: «Генрі Кіссінджер — прихильник традиційних
підходів «реальної політики» і «балансу сил». Його інтерес полягає у посиленні чи утриманні впливу США, але
він ні раніше, ні тепер не перейнятий ідеєю зробити увесь
світ ліберально-демократичним і, значить, щасливим. Він
виходить із політичного реалізму і бачить великі категорії: Китай, Росія, Індія, Німеччина. Таких категорій, як
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Україна чи Грузія, в його умовній карті світу не існує. Не
в тому плані, що він не знає про їхнє існування, а якраз навпаки: він знає, що для Росії ці країни — важлива частина
забезпечення безпеки на своїх кордонах, а для США вони не
становлять ні економічного, ні будь-якого іншого інтересу.
Тому, щоб отримати більше, а саме — спробувати послабити
Китай на шкоду Росії, вповні можна визнати сферу впливу
РФ на пострадянському просторі. Американцям це не буде
коштувати нічого, навіть знизяться витрати на підтримку
легіонів прозахідних НДО в цих країнах. Зате навзаєм отримають більш зговірливу Росію. Вигода очевидна» [178].
Невже Америка поведеться на такі «обіцянки-цяцянки», так би мовити, «більш зговірливої Росії»? Що можна
чекати від країни, яка нагло порушила Будапештські домовленості і зневажила принцип непорушності кордонів?
І що, врешті-решт, Росія чекає від «плану Кіссінджера»?
Такий небачений інтерес Росії до постаті 93-річного експерта має свої причини. Наприкінці грудня 2016 р. німецьке видання Bild із посиланням на європейські спецслужби
повідомило, що Г. Кіссінджер опрацьовує для Д. Трампа
план нормалізації стосунків із Росією, а також готується запропонувати компроміс з українського питання. Сценарій
Г. Кіссінджера нібито зводиться до того, що Америка запропонує Росії «гарантувати безпеку Донбасу», у відповідь на
це Захід перестане порушувати питання Криму. Півострів
формально не визнають частиною Росії, але Україна має однозначно залишатися поза блоком НАТО. За словами Г. Кіссінджера, «якщо від України відділити дві області Донбасу,
вона гарантовано стане постійно ворожою до Росії. Україна
тоді залишиться під владою своєї західної частини. Рішення в тому, щоб дати цим областям Донбасу автономію і право голосу у військових питаннях. Але врешті залишити їх
під управлінням України» [203].
На нашу думку, нічого принципово нового у цій схемі
немає. Вона вже була відпрацьована у 2008 р. в Грузії — наступ на Тбілісі мав змусити світову спільноту погодитися на
анексію Південної Осетії. Так і агресія в регіоні Донбасу готувалася в 2014 р. під «злив» у відповідь на визнання анексії
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Криму. Відмінність пропонованих моделей полягає в тому,
що Захід на першому етапі навіть де-юре не визнає Крим
російським. Інакше кажучи, «сторони залишаться при своїх переконаннях» щодо статусу Криму на певний період і на
майбутнє, але реально Захід мовчки із цим погодиться. Другий етап передбачає оформлення Донбасу у складі України
в режимі особливого статусу. А на третьому етапі США,
Євросоюз і Росія мають спільними зусиллями допомогти
відновити економіку України. Тобто відкупляться від України якимись грошима.
Для підготовки громадської думки Заходу, передусім
американської, у ЗМІ раз по раз запускаються мантри, що
нібито історично Крим завжди входив до складу Росії, що
Микита Хрущов подарував Крим Україні, що більшість корінних жителів Криму — росіяни тощо. Від цих аргументів
тхне нафталіном, але їх згодовують неперебірливому обивателю. При цьому в оточенні Д. Трампа розуміють, що санкції з Росії за анексію Криму не будуть зняті тривалий час,
оскільки є інерція ухвалення політичних рішень, а новому
президенту слід дати час, доки він розбереться в питаннях
зовнішньої політики, якими йому раніше не доводилося займатися. Г. Кіссінджер стверджує: «…реальність вносить
свої корективи, як це відбувається з будь-яким президентом. Я ніколи не бачив, щоб президенту вдалося уникнути
розуміння, що він є частиною континууму, єдиного цілого.
І він не може заново вигадати історію» [99].
Чиниться ідейно-психологічний вплив на світову й українську громадську думку і з боку певних олігархічних кіл
України. Прикладом може слугувати своєрідний «новорічний подарунок» Віктора Пінчука у вигляді публікації
в американському The Wall Street Journal. У цій публікації
український олігарх пропонує формулу компромісу заради
досягнення миру в Україні: умовно визнаючи окуповані Росією українські території за Україною, де-факто він пропонує відмовитися від них на користь окупанта. У найбільш
концентрованому вигляді ця формула така: «Україні слід
розглянути питання про тимчасову відмову від членства
в Європейському Союзі, від цієї заявленої цілі на найближче
393

В. Ткаченко «Україна: quo vadis — к
 уди йдемо?»

майбутнє. Ми можемо побудувати європейську країну, бути
привілейованим партнером, а потім обговорити приєднання
до ЄС.
У той час, як ми підтримуємо нашу позицію, що Крим
є частиною України і має бути повернутим, він не повинен
стати на шляху угоди, яка покладе кінець війні на сході
на справедливій основі. Це триватиме 15–20 років, за які
Україна згенерує достатнє економічне зростання, стабілізує
інфраструктуру, систему соціального захисту й фінансову
систему, кожна людина в Криму захоче жити в цій Україні
майбутнього, так само як жителі Східної Німеччини захотіли стати частиною Західної Німеччини» [156].
Публікація В. Пінчука викликала шквал критики відомих політиків, громадських діячів і журналістів України.
Адже, як підтверджує практика взаємовідносин з Росією,
метою В. Путіна не є Крим чи Донбас — його мета полягає
в ліквідації державності України. А тому кожен, хто виступає за плани умиротворення В. Путіна й примирення шляхом втрати суверенітету України, виступають зовсім не за
мир, а за «договорняк». Таку позицію виклав ключовий
радник Президента України з міжнародних питань Костянтин Єлісєєв. У найбільш лаконічній формі вона зводиться
до позначення п’яти «червоних ліній», які Україна не дозволить переступати: 1) не буде розвороту у питанні європейської та євроатлантичної інтеграції України; 2) відмова
від європейської інтеграції стане політичним самогубством
для будь-якого політика в Україні, який би вимагав такого
розвороту; 3) жодних поступок території України, будь то
Донбас чи Крим; 4) Україна ніколи не відмовиться від українців, котрі потрапили за залізний заслін після російського
воєнного вторгнення в Крим і на Донбас; 5) жодних виборів на Донбасі, допоки російські військові залишаються на
українській землі [155].
З позиції цих основоположних засад Адміністрації Президента України виходить, що йти на компроміс на умовах
Росії — це неправильна політика. Немає жодного сумніву
в тому, що Кремль хотів би легітимізувати гібридну окупацію Донбасу і свої маріонеткові режими руками самих
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українських політиків. Однак ніхто не має потрапити у цю
пастку. До речі, така відома приватна американська розвідувально-аналітична компанія, як Stratfor, висловлює
сумнів, що Україна й Грузія піддадуться тиску Росії. І навіть зіткнувшись із «перспективою зменшення підтримки
Заходу, Україна і Грузія можуть спробувати об’єднатися із
сусідніми країнами, такими як Польща й Туреччина, задля
спротиву Кремлю. Та й Москва, очевидно, буде проявляти
обережність і не діятиме надто агресивно стосовно периферійних держав» [38].
Щоправда, як ми вже зазначали, прогнози на майбутнє — це не діагноз, а лише очікування, які відбивають надію
і страх, бажання і волю, стурбованість й упевненість. Якою
виявиться рівнодіюча і наскільки вона буде адекватною вимогам часу — покаже лише майбутнє. До того ж складається враження, що всі ці аналітичні прогнози зовсім не враховують того, що Україна — суб’єкт, а не сфера докладання
зовнішніх зусиль. Лише одне запитання: як російські та західні експерти собі уявляють, щоб Україна в межах Конституції затвердила особливий статус Донбасу, погодившись на
широку самостійність цього регіону в економічних, воєнних та інших питаннях? До того ж самопроголошені ДНР
і ЛНР поки що не висловили однозначних бажань визнати
український суверенітет над окупованою Росією територією
України.
Звісно, гасла сепаратистів щодо повернення до минулого (так, як це було за часів Радянського Союзу) викликали б
лише жаль, якби вони не підкріплювалися жорстокими
силовими методами, насамперед з боку Росії. Саме через
потенційно закладене в них насилля, демонстративні претензії на єдиноправильність гасла та рішення сепаратистів
неминуче суперечать реальним можливостям реалізації
їхнього плану так званої Новоросії. Тут захисникам радянського способу життя й новітнім донбаським «революціонерам-ленінцям» було б не зайвим заглянути у твори класиків
марксизму. Зокрема в працях Ф. Енгельса вони знайшли б
розуміння того, що таке «іронія історії», яка раз по раз вносить корективи в суспільне життя. Так, Ф. Енгельс писав:
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«Історія робиться так, що кінцевий результат завжди виходить від зіткнення багатьох окремих воль, причому кожна
із цих воль стає тим, чим вона є, знов-таки внаслідок великої кількості особливих життєвих обставин. Таким чином,
є безліч сил, що перехрещуються, і з цього перехрещування виходить одна рівнодіюча — історична подія… Те, чого
хоче один, натрапляє на протидію з боку вільного іншого,
і в кінцевому результаті з’явиться щось таке, чого ніхто не
хотів» [79].
Отож не слід, очевидно, аж надто сподіватися, що якісь
персоналії, навіть такі титуловані посадовці як Дональд
Трамп чи Володимир Путін, будуть здатними визначити
подальшу долю всього світу, в тому числі й України. Тим
більше, що нинішня капіталістична світ-система перебуває
в стані біфуркації, а тому її подальший розвиток може набути різних, часто непередбачуваних напрямів і суспільних
форм. У точці біфуркації, як відомо, складається вкрай рухлива й нестійка ситуація, за якої найменший поштовх може
викликати значні відхилення. Інакше кажучи, це ситуація,
в якій превалює свобода волі, в тому числі кожного з нас.
Саме тому передбачити результати трансформації системи
майже неможливо.
Що прийде на зміну існуючій системі — поки що на
владному рівні як країн Заходу, так і Сходу чітко не артикульовано. Що ж стосується рівня наукового дискурсу, то тут
наразі не так часто трактуються якісь проривні ідеї, хоча
процес осмислення і спроб якщо не аналізу, то хоча б описання того, що відбувається, триває.
Як безпосередні учасники процесу, що живуть і вболівають за свою країну, ми маємо прагнути робити все, що вважатимемо за доцільне, для розбудови гуманного суспільства. Сьогодні, перебуваючи в ситуації історичного вибору,
ми повсякчас звертаємося до пережитого, оскільки на результат може реально вплинути наш особистий і колективний досвід. Однак нинішній вибір в одному відрізняється від
минулого: це перший вибір, який робить увесь світ, оскільки капіталістична світ-система, в якій ми живемо, вперше
охопила всю планету. До якої нової моделі прийде світ? Це
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може бути одна глобальна структура або спільна для цілого
географічного регіону, може бути й множина структур у різних регіонах планети.
Зрозуміла річ, що історичний вибір — ц
 е насамперед вибір моральний. Раціональний науковий аналіз може зробити його більш осмисленим і таким чином визначити й нашу
особисту моральну та інтелектуальну відповідальність.
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