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Передмова
“Вивчайте історію, вивчайте історію.
Історія містить у собі всі таємниці
політичної прозірливості”.
Вінстон Черчилль
Після анексії Криму та подальшого розгортання Росією агресивних дій на Донбасі багато хто з маститих українських політиків у своїх численних інтерв’ю демонстрував так дотепно
описану Остапом Вишнею нашу старосвітську вдачу щодо
сприйняття викликів часу: «Якби ж знаття?»… Оце саме
«знаття» – а насправді знання щодо майбутніх ризиків – мала
б внести в український політикум вітчизняна наука. І така робота в тій чи іншій мірі була здійснена: наприкінці 2009 р.
нами була підготовлена монографія «Україна: у пошуку ідентичності (Нариси політичної освіти)». Закінчувалася вона висновком про відсутність чіткого курсу щодо європеїзації
України. А це несло в собі загрозу великих потрясінь: «На разі
відсутня визначеність, а тому «млосна спокуса євроінтеграції»
поки що сприймається українським політикумом швидше як
fata morgana. У разі утримання ситуації в стадії перманентного
«політичного паралічу» ми навряд чи зможемо піднести нашу
державу до рівня «опорної точки» європейської архітектури.
Швидше навпаки – геополітичний простір України тяжітиме до того, щоб стати лінією розлому в міжнародній системі й джерелом величезних потрясінь, інтриг і
розбіжностей (тут і далі курсив наш – Авт.)».
Суспільно-політичний діагноз, що б хто не говорив, був поставлений нами вірно. Та з ряду причин книга так і не побачила
світ. Неупереджений читач, вникнувши в текст, сам здатен
зробити належний висновок: за підсумком президентських виборів 14 лютого 2010 р. країною стала правити когорта керівників, котрі в принципі не сприймали проблему української
національної ідентичності. Рукопис книги, як то кажуть, виявився «не на часі» – став суспільно незатребуваним. Бо ж сказано у Святому письмі: «Для всього свій час, і година своя
кожній справі під небом».
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Революція гідності поклала край цій загрозливій тенденції.
Ми відстояли незалежність України, хоча наслідки російської
агресії не подолані й нині. Однак, як і десять років тому, проблема національної ідентичності й нині залишається центровою проблемою суспільних наук. Більше того – ця проблема й
досі привертає до себе увагу провідних науковців світу.
До них відноситься і відомий британський соціолог і політичний мислитель лорд Ентоні Гіденс – автор відомої концепції
«третього шляху», що лягла свого часу в основу політичного
курсу Тоні Блера. У своєму інтерв’ю від 31 січня 2018 р. Е. Гіденс констатує стан європейської ідентичності таким чином:
Європейський союз «нині переживає особливо тривожну фазу
своєї еволюції. Приблизно десять років тому ЄС – разом із його
валютою, євро, – сприймався за взірець успіху. Сьогодні ж він
ледь тримається на плаву в безодні негараздів… Довіра до ЄС
серед громадян в деяких державах-членах упала до мінімуму. Популістські партії майже скрізь на підйомі.
На сході Європи ситуація з Україною створює величезні ризики, аж до ядерного конфлікту… Хаос в Лівії і деяких інших
державах на Близькому Сході и в Північній Африці також
створює серйозні ризики на південній околиці ЄС. Мігранти наводнили Середземномор’я у відчайдушних спробах зажити поновому. Незважаючи на це, а почасти й завдяки зазначеним
проблемам, ЄС як і раніше відіграє щонайважливішу роль у забезпеченні стійкості й подальшого розвитку європейського субконтиненту. У книзі «Неспокійний і могутній континент:
яке майбутнє чекає Європу?» я намагаюсь показати, чому
це так». (Энтони Гидденс: «Мы страдаем от «космополитической перегрузаки, и перед нами стоит серьезная задача – создать
ответственный капитализм»: http://gefter.ru/archive/23882).
Можна лише порадіти за англійців – кризові виклики національній та європейській ідентичності їх тривожать. То ж
вони шукають на них відповіді, в тому числі й лорд Е. Гіденс.
Він знову наполягає на продуктивності своєї стратегії «третього
шляху», яка колись забезпечила нечуваний успіх уряду Тоні
Блера: «один суттєвий фактор – роль неокласичної економічної
теорії в поточних подіях. На світову історію так сильно не вплинула жодна наукова дисципліна. Її панування призвело до глобальної економіки і радикального підпорядкування всієї
економіки вільним ринковим механізмам. Такі спостереження
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виводять нас на загальні питання – питання політичного характеру. Як і раніше ключові позиції я віддав би «третьому
шляху», який розуміється як здатність до повної зміни політичної орієнтації – такої, що вийшла б за межі національних
держав. Перед нами стоїть серйозне завдання – створити
форму відповідального капіталізму, при котрому накопичення багатства узгоджується з соціальними потребами,
в тому числі екологічними».
Як це не прикро, ідею «третього шляху» ми безуспішно популяризували в Україні ще з 1992 р. Поверталися до неї і в наступних публікаціях, але знову не були почуті в галасі протиборства в
суспільному житті України двох фундаменталістських течій –
олігархічного лібералізму й вузьколобого консерватизму комуністів. То ж на яку перспективу могла розраховувати тоді підготовлена в рукописі монографія про пошук європейської
ідентичності на перехрестях «третього шляху»? Колись на таке
запитання відповів один з класиків марксизму: рукопис був приречений лежати «на полиці для гризучої критики мишей».
Тим часом в Україні відбулася Революція гідності, але ставлення до науки мало в чому змінилося. Де вже тут нам рівнятися на орієнтири творчого доробку лорда Гіденса, коли
у всесвітньому рейтингу конкурентоздатності (142 країни)
Україна з упадком наукоємності посіла 89 місце (після Кенії й
Ботсвани). Йдеться не лише про природничі, точні та прикладні дослідження, але й про суспільно-політичні. Місію формування національної ідентичності в Україні перебрали на себе
електронні засоби масової інформації, відсунувши наукову академічну інтелігенцію на периферію суспільного життя
А тим часом Ентоні Гіденс наголошує на ризиках, які несуть із собою електронні ЗМІ. Засилля різноманітних політичних «ток-шоу», зауважує Гіденс, «призводить до
неусталеності й невизначеності майбутнього і скоріше загострює, ніж знімає, існуючі ідеологічні протиріччя».
Важко жити у світі, перевантаженому інтенсивним щоденним
космополітизмом: «у міру того як космополітизм завойовує
світ, виникають могутні контртенденції, повернення до секційних ідеологій і поділів. Так, у багатьох сферах ми спостерігаємо повернення націоналізму, космополітичні цінності
ставляться під знак запитання, виникає новий релігійний
фундаменталізм».
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З точки зору українського обивателя, оці всі англійські
лорди казна чим переймаються – нам би їхні проблеми.
І знову наш хвалений Остапом Вишнею житейський глузд заспокоює і заколисує: «Якось то воно буде!». А тим часом Е. Гіденс
акцентує увагу світової спільноти: ми всі у цьому світі живемо
у суспільстві «високих можливостей і таких самих високих
ризиків, де практично неможливо наперед дізнатися, у що виллється взаємозв’язок між цими двома чинниками. Ось цей
взаємозв’язок – суть базовий для оцінки стану людства».
І в цьому професор Гіденс абсолютно правий. Наведемо приклад з сьогодення України: ми зекономили якісь гроші, не фінансуючи державну систему політичної освіти, але програли
інформаційну війну Росії, втратили Крим, частину Донбасу й
отримали гігантську гуманітарну проблему, для вирішення
якої потрібно буде виділити десятикратно помножене фінансування. Де ж тут наш державний глузд? То ж факт залишається
фактом: на разі ми маємо боротися проти нав’язуваної нам ситуації «двох Україн», про загрозу чого ми попереджали в рукописі книги ще десять років тому.
Отож, з огляду на актуальність проблеми, наразі ми вважаємо доцільним запропонувати книгу «Україна: у пошуках
ідентичності» на розсуд української громадськості. Текст залишається аутентичним (без жодних кон’юнктурних правок) і передає настрої та рівень суспільної думки в «постпомаранчевий»
період нашої історії 2005-2009 років. Тоді ми пішли з Майдану,
передавши повноту влади в руки так званої «постпомаранчевої
еліти». Згодом з’ясувалася істинність старого правила: «Влада
розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно». Щоб більше
не допустити цього, громадянське суспільство повинно цілеспрямовано і безнастанно контролювати будь-які владні структури. А для цього слід не лише вибудувати стрункий механізм
контролю, а й мати відповідний рівень знань та належну ступінь усвідомлення своєї національної ідентичності.
Користуючись нагодою, висловлюємо глибоку вдячність
академіку НАН України Василю Кременю за надані методологічні поради та ряд аналітичних матеріалів і публікацій, котрі
продуктивно використані при написанні даного тому.
Весна 2018 р.
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Вступ
У сучасній науковій літературі й політичній публіцистиці дуже часто вживається термін «ідентичність», який
потіснив звичні для нас терміни «самосвідомість» і «самовизначення». Широким використанням терміна «ідентичність» у міждисциплінарному підході – від філософії
до соціології – ми завдячуємо Е. Еріксону, який почав
активно вживати його ще в 60-ті роки ХХ ст. [1]. Десь у середині 70-х років цей термін «оселився» у словниках соціально-гуманітарних наук. У 1977 р. у Франції вийшла
друком колективна монографія під лаконічною назвою
«Ідентичність». Це був звіт про роботу семінару, де в контексті ідентичності об’єднані виступи представників найрізноманітніших галузей знання – етнології, соціології,
літературної критики тощо. Так само міждисциплінарним
виявився й збірник, надрукований у Німеччині через два
роки. Поступово поняття «ідентичність» проникає в довідкові видання. Енциклопедії й лексикони із соціальних та
історичних наук, які до кінця 70-х років ще обходилися без
цього терміна, відтепер присвячують ідентичності («національній», «етнічній» і «культурній») окремі статті. А починаючи з 80-х років цей термін став невід’ємною
складовою наукової публіцистики й політичної журналістики, часто без належного розуміння цього феномену [2].
Власне, поняття «ідентичність» навряд чи стало б таким
популярним, якби до нього не долучили прикметник «національна». На межі третього тисячоліття проблема національної ідентичності стала однією з найважливіших
гуманітарних проблем. Суспільства, як і люди, намагаються зрозуміти й оцінити, яке місце вони посідають у сучасному світі, наскільки унікальний і неповторний
пройдений ними шлях, що їм судилося в майбутньому.
З одного боку, науковці та громадські діячі висловлюють
занепокоєння щодо дегуманізації суспільних зв’язків і
появи «одномірної людини» у сучасному глобалізованому
світі. Цей світ стає все складнішим і змінюється все
швидше. Прогрес – не зовсім точне слово. Розвиток веде
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невідомо куди й руйнує не менше, аніж творить. Навіть у
найбільш благополучних західних країнах ніхто ще не знаходив шляху в обхід екологічної кризи, духовних потрясінь,
розриву між поколіннями. Завтрашній день повсюди у тумані. Французький історик Ф. Фюре писав із цього приводу у
1995 р.: «Історія знову стала тим тунелем, по якому людина
просувається в темноті, не знаючи, куди ведуть її власні поступки, не впевнена у своїй долі, позбавлена примарної безпеки, яку дає знання про те, що вона робить. Нині,
наприкінці століття, на очах демократичного індивіда, що
втратив Бога, захиталися основи «божества історії» і в людини виникла потреба заговорити цю тривогу. Поряд із невпевненістю у сучасному, її свідомість потерпає від
невпевненості у майбутньому [3].
З іншого боку, посилюються процеси протилежного
спрямування: у всіх сферах людського життя активізуються
етнічні почуття; зростає роль національного чинника в соціально-політичних процесах; посилюється інтерес до традиційної культури. Ми спостерігаємо своєрідний етнічний
парадокс, коли національна ідентичність актуалізується
самим процесом наростання світового глобалізаційного процесу або й усупереч йому.
На жаль, іноді про актуалізацію національного чинника
згадують у негативному контексті, наголошуючи на численних міжетнічних, расових і міжконфесійних конфліктах у
багатьох регіонах світу. Однак феномен своєрідного «вибуху
етнічності» має глибокі психологічні корені – у сучасному
глобалізованому світі старі універсальні структури й інститути підтримання соціальної згуртованості часто виявляються неадекватними. Ідеться насамперед про різноманітні
соціальні, корпоративні, політичні й релігійні форми
колективної ідентичності, які або ослабли, або настільки
технологічно «збюрократілися», що втратили будь-яку сакральність. За цих умов етнічні структури виявились здатними виконувати функції як ціннісної орієнтації, так і
забезпечення почуття стабільності та безпеки – аж до фізичного захисту. Нині ж відбувається переоцінювання ролі й
місця культурної спадщини як у житті суспільства, так і в
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житті окремої людини. Зокрема відзначається справедливість положень, сформульованих М. Бердяєвим, про те, що
«не в політиці, і не в економіці, а в культурі здійснюються
цілі суспільства» [4].
Можна умовно виділити три підходи до дослідження нації
й національної ідентичності: примордіальний, модерністський і постнекласичний. Представники примордіального
підходу розглядають націю як об’єктивну реальність, вищий
етап розвитку етносу. Отже, нація – це розширена споріднена
група, вища форма етнічної спільноти людей, що виникла в
епоху формування буржуазних відносин і ліквідації на цій основі феодальної роздробленості, формування етнічної території і об’єднання людей, які розмовляють однією мовою, мають
одну культуру, традиції, психологію й самосвідомість. Національну ідентичність ця група дослідників уважає «колективним почуттям лояльності» або «прив’язаністю, що випливає
з почуття природної духовної близькості».
Позицію прихильників модерністського підходу можна
сформулювати так: нація не є давньою й одвічною природною даністю, національна ідентичність виникла в процесі
формування нації внаслідок економічних змін, індустріальної революції, утворення сучасних бюрократичних держав,
постання системи загальної стандартизованої освіти, розвитку сучасних форм комунікації, залізниць, засобів масової інформації.
Прихильники ж постнекласичного підходу трактують
нації як «уявлені спільноти» насамперед тому, що члени навіть найменшої нації не можуть знати один одного в обличчя
або чути один про одного. Однак у їхній уяві існує образ
спільності, зокрема в аудіовізуальних ЗМІ. Досить часто
можна почути як аргумент, що американську громадянську
націю створив, власне, Голлівуд.
Попри всі ці розбіжності увага до зростання національного чинника посилюється. Насамперед це обумовлено необхідністю заповнення ідеологічного вакууму, що утворився
після дискредитації комуністичної системи цінностей (зокрема доктрини «інтернаціоналізації радянського суспільства»), а також потребою «латання дірок» в «тканині»
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соціальної солідарності після руйнування радянських інститутів. Для розкриття феномену нації за умов незалежності
України з’явилися й науково-інформаційні передумови:
крім напрацювань вітчизняних науковців, ми отримали доступ до безлічі іноземних досліджень; до освітніх програм
навчальних закладів почали вводитися нові курси (або хоча
б теми із зазначеної тематики); стали регулярними науковопрактичні конференції, «круглі столи» та дискусії.
У зв’язку з обранням курсу на євроінтеграцію в Україні спалахнув інтерес до європейського досвіду осмислення національної проблеми – від домінування ідеї «солідаризму»
наприкінці XІХ ст. до переформулювання національної проблематики в сучасних термінах «ідентичності».
У наукових дослідженнях почала вкорінюватися тенденція трактування феномена національної самосвідомості як
чинника стримування соціально-класових суперечностей,
коли абстрактно-правові засади громадянського суспільства
нездатні зняти загрозу дезінтеграції соціуму. За визначенням Е. Сміта під нацією потрібно розуміти «велику,
пов’язану однією територією групу, що має спільну для всіх
культуру й розподіл праці, а також спільний кодекс юридичних прав і обов’язків» [5]. Водночас актуальна нині проблематика національної ідентичності почала сприйматися
як свого роду прагнення зберегти цілісність морального образу окремої людської особистості та широких людських
спільнот перед загрозою нівелювання з боку такої «універсальної» цінності як гроші. Тобто, і національна самосвідомість, і національна ідентичність, можуть розглядатися
як поняття однопланові, але різнопорядкові. В першому випадку йдеться про індустріальну добу, коли великий капітал, сповідуючи ідеологію націоналізму, намагався
конституюватися насамперед у межах національної держави, а в іншому – про ідеологію самозбереження культурної своєрідності у відповідь на виклики ґлобалізму, коли, за
словами Х. Арендт, «купка капіталістів нишпорить земною
кулею в хижацькому пошуку нових інвестиційних можливостей, граючи при цьому на прагненні прибутку найзаможнішими і на азартних інстинктах найниціших» [6].
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В умовах України ця проблема має певні особливості.
Сутність її полягає в тому, що в добу індустріалізму в нашій
країні так і не було сформоване громадянське суспільство,
за умов радянської дійсності абстрактно-правові засади
впроваджувалися в життя тоталітарним партійно-державним репресивним апаратом.
Здобувши незалежність, Україна має пройти в «наздоганяючому режимі» дві фази суспільного розвитку, притаманні індустріальній добі: 1) становлення громадянського
суспільства; 2) завершальний етап формування національної самосвідомості. Водночас ми маємо відповісти й на виклики ґлобалізму коли, на думку академіка І. Дзюби, «з
одного боку маємо незаперечну тенденцію всесвітньоісторичного розвитку на досі небаченій високій стадії, а з
другого – конкретну й наполегливо впроваджувану геостратегічну політику, зумовлену, зокрема, й гіпертрофією споживацьких потреб “золотого мільярда”, для задоволення
яких слід 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» [7]. Нинішня
фінансово-економічна криза слугує чи не найкращою ілюстрацією доцільності застережень І. Дзюби.
У процесі вирішення цих завдань потрібно враховувати
ще одну суттєву відмінність між «самосвідомістю» та
«ідентичністю». На нашу думку, вона полягає в тому, що в
контексті національної самосвідомості національно налаштованим інтелектуалам необхідно сформувати для «масового вжитку» систему норм і цінностей та представити її
як історичний наратив чи «демонстраційний перформенс»
у вигляді різноманітних народних свят, фольклорних фестивалів, музейних експозицій, виставок, тощо. Ми далекі
від трактування процесу формування націй як цілеспрямованого проекту творення «національного міфу», тобто вважати його результатом своєрідної «змови» національної
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інтелігенції з метою досягнення заздалегідь визначеної
мети. На цьому моменті наголошує Г. Сетон-Вотсон, зазначаючи, що на Заході процес становлення нації був непередбачуваним і ненавмисним, оскільки держави спершу
згуртовувалися навколо панівних етнічних спільнот, а вже
потім поступово ставали національними. Інша справа, що
згодом, уже в інших частинах землі – наприклад, у Новому
Світі та в Східній Європі – подібні процеси націєтворення
виявилися неможливими без зовнішніх стимулів і цілеспрямованих запозичень набутого досвіду «національного
будівництва» [8].
Натомість у контексті національної ідентичності здебільшого йдеться про індивідуальний аспект вибору й
сприйняття певних елементів цієї системи норм і цінностей
у процесі ототожнення себе з тією чи іншою національною
спільнотою. Причому не йдеться про ідентифікацію тільки
з національними цінностями сучасної індустріальної епохи,
як стверджують модерністи, які вважають націю продуктом
ХІХ-ХХ ст. Бо як тоді пояснити непереборне прагнення індивіда до сприйняття спадщини середньовіччя або й ранніх
періодів історії, коли йдеться лише про етнос, а не націю в
сучасному розумінні цього терміна. Навіть тоді, коли певні
елементи етнічності в процесі еволюції вибудовувалися й перебудовувалися, а подекуди просто й вигадувалися, через
що етнос часто змінював свій культурний код упродовж поколінь і століть, він, проте, залишався етнічно ідентифікованою спільнотою. Отже, без усвідомлення і встановлення
рівноваги між безперервністю і дискретністю історичного
процесу сучасна потреба в колективній ідентичності – всеохоплюючій жадобі належати до чогось ширшого, стабільного й споконвічного – неминуче набуде характеру відчаю і
безвиході.
Оскільки формування громадянського суспільства в
нашій країні відбувається вкрай повільно й неоднозначно,
дехто вже готовий оголосити про провал здійснення проекту
громадянської нації як територіально-політичного утворення, натомість навертає до проекту розбудови нації лише
на етнічній основі. Деякі дослідники наголошують на
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принциповій різниці між двома типами націоналізму: етнічний націоналізм, мовляв, заснований на ідеології винятковості й заперечення багатоманітності, а громадянський
націоналізм ґрунтується на ідеології солідарності й визнання багатоманітної єдності. Так, на думку провідного українського соціолога Є. Головахи, «риторика Ющенка була
етнократичною, він постійно наполягав на формуванні етнічної держави. Сучасні ж держави формуються на основі
політичної нації. На цьому, до речі,можна й об’єднати наше
суспільство. Не треба квапитися, у нас дуже довгий шлях,
особливо що стосується таких складних питань, як формування ідентичності» [9].
Постановка питання – «або політична, або етнічна» основа нації – є некоректною й штучно драматизує проблему.
Національна свідомість, як відомо, не одновимірна. Вона
має, принаймні два аспекти. Перший – громадянський:
нація складається з громадян, які прямо чи опосередковано
беруть участь у створенні законів, їх прийнятті та в процесі
управління через виборні місцеві й центральні органи, суди,
а також політичні партії та різноманітні добровільні товариства. Другий аспект – етнічний: нація є спільнотою
людей, об’єднаних однією мовою, культурою, традиціями,
історією, економікою й територією. Інтелектуальний світ
чудово розуміє специфіку регіонів і країн. У деяких націях
перший аспект переважає над другим: наприклад, французи, швейцарці й американці – нації насамперед громадянські, тоді як німці й східноєвропейські народи – швидше
«етнічні».
Утім поняття «громадянська нація» та «етнічна нація» є
лише своєрідними «ідеальними типами», які в чистому вигляді майже не трапляються в житті. Вироблення оптимального підходу до визначення національної ідентичності може,
на нашу думку, стати основним для забезпечення сталості й
злагоди в суспільстві, а також запорукою міцності держави
не менше аніж конституція, армія й надійно захищені кордони. Громадянин такої спільноти бере на себе відповідальність перед минулими й майбутніми поколіннями, приймає
історичну версію спільного минулого з його драмами й
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здобутками, готовий словом і ділом прискорювати досягнення поставленої мети. Для нас соціокультурне ядро країни
та її цивілізаційну сутність становлять насамперед люди, які
не мислять себе поза історичним досвідом свого народу,
сприймають соціонормативну культуру спільноти – її розуміння «добра» і «зла», «правди» і «кривди» як свою власну,
з повагою ставляться до своєрідності національних меншин.
Певна річ, чинник націоналізму варто постійно тримати
в полі уваги, оскільки саме радикальний націоналізм несе
загрозу державі й суспільству загалом. З одного боку, коли
він може виступати від імені меншин, що бажають вийти із
спільної держави шляхом збройної сецесії, а з іншого – від
імені більшості, оголосивши державу власністю лише однієї
групи і тим самим породивши упередженість меншин щодо
української держави. Отож ідеальною, як 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.
Ідентичність як самоописання і самопрезентація в ставленні до зовнішнього світу містить також оцінювальні судження про себе і про інших – «ми не вони». Як вже
неоднократно наголошувалось, у перші роки незалежності
самовизначення України не могло відбутися в інший спосіб
як через позиціювання до Росії. Власне, і в Росії таке самовизначення відбувається через позиціювання до України.
І це нормально,бо лише так можна позбутися імперського
комплексу, подолати комплекс «старшого» і «молодшого»
брата, успадкованого від спільного історичного минулого.
Наочною ілюстрацією результативності такої самоідентичності слугує, наприклад, книжка другого президента
України Л. Кучми «Україна – не Росія».
Сферою, у якій також відбувається самоідентифікація України, є 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,
до задекларованих цілей політичного класу та соціальних
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очікувань широких народних мас – з іншого. Майдан 2004
року став потужним поштовхом до самоаналізу, переінвентаризації наявних матеріальних та інтелектуальних ресурсів, коригування перспектив.
Ще один аспект самоідентифікації чітко окреслився
після подій, які приголомшили пострадянський простір і
кинули виклик Європі: ідеться про конфлікт на Кавказі в
серпні 2008 р. та «газову війну» січня 2009 року (агресія
Росії проти України 2014 р. детально розглядалася у Т.2 цієї
серії та буде додатково висвітлена у Т.4 – Авт.). Обидві події
змусили Україну докорінно переосмислити найближчі перспективи курсу «євроінтеграції», принаймні щодо визначення й коригування ступеня готовності/неготовності
Європи ширше відкрити двері для України і Грузії. Принаймні наведемо слова міністра закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмаєра щодо відсутності «короткої дороги»
для Грузії й України до НАТО: «Питання Грузії та України
вимагають спокою й тривалого відпочинку. Грузії – тому,
що йдеться про цілий регіон Кавказу. України ж – тому, що
йдеться про країну наполовину російську» [10].
Отже, коло замкнулося. Як би не позиціонувалася
Україна щодо Росії, для Європи вона все ще залишається
«наполовину російською». Проте й це ще не все, адже головна біда полягає в тому, що й в Україні «наші правителі
остаточно заплутались у політичній і національній ідентичності» [11]. Власне, як і для російського керівництва, коли
судити з суджень Володимира Путіна щодо наявності нібито
17 мільйонів росіян у складі населення України. Отже, проблема набуття національної ідентичності в процесі самоописання й самопрезентації України досі актуальна, більше
того, потребує нагального вирішення в контексті євроінтеграції і набуття повноцінної європейської ідентичності.
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 із копенгагенськими критеріями: нам треба піднести
ефективність економіки, підняти соціальні стандарти – ми
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тоді були б абсолютно нормальною державою і мали вільний
ринок із ЄС. Навіть якби з якихось причин і не ставали членами ЄС» [12].
У пропонованій читачеві дослідженні ми виходимо з
того, що нинішня потреба в ідентифікації України зумовлена необхідністю «усвідомити себе», зміцнити позиції й
знайти союзників, зрештою – відобразити світ у системі впорядкованих образів і смислів. Невідкладність цього завдання посилюється ще й тим, що за умов «владного
паралічу» держава втрачає авторитет гаранта соціальної безпеки, натомість особистісне і колективне самовизначення
людей орієнтується переважно не на державу, а на рідних і
близьких, на цінності корпоративних і групових інтересів,
які й формують «взірці» поведінки. Однак такі форми поведінки загалом нездатні вирішити проблему дезорієнтованого
стану українського суспільства, у чому, власне, і виявляється криза ідентичності. Суспільство матиме можливість
успішно подолати період «розрухи в головах» лише тоді,
коли ідентичність інтерпретуватиметься через структуру образів і смислів спільності історичної долі, високої духовності
й культури, через ідею колективного «ми» як спільноти, що
утверджує громадянське суспільство й реалізує проект гуманістичного перетворення.
Відтак знову актуалізується проблема української національної ідеї. На проблему ідентифікації українців як необхідну умову визначення національної ідеї України звернула
увагу, зокрема, президія НАН України. У постанові від 25
травня 2005 р. зазначалося, що суспільно-політичні, ідейні
та культурні процеси, які відбуваються в новітній період в
Україні, потребують активної реалізації теоретичних, науково-методичних, інформаційно-аналітичних і суспільнопросвітницьких функцій науки в утвердженні сучасного
розуміння української національної ідеї як визначального
чинника інтеграції українського суспільства, її пропагування через освітньо-виховну й інформаційну сфери. У постанові наголошувалося, що на всіх етапах розвитку
українська національна ідея була і залишається сукупністю
теоретичних уявлень, політичних і культурних настанов,
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зрозумілих широким верствам населення патріотичних
гасел, спрямованих на вирішення кардинальних проблем самоствердження, поступального розвитку і розквіту української нації як окремого самостійного й самобутнього
суб’єкта європейського та світового історичного, суспільнополітичного й культурного процесу, утвердження і найповніше задоволення соціально-економічних, політичних та
духовно-культурних інтересів народу України. Варто
процитувати сутнісну характеристику національної ідеї:
«Невпинно розвиваючись, динамічно змінюючись, національна ідея відображає головні проблеми епохи, визначальні запити суспільства, утілюється як в теоретичних
уявленнях, політичних програмах і документах, так і в ідеалах і устремліннях широких верств населення. На сучасному етапі суспільно-політичного розвитку України
національна ідея набуває форми суспільного проекту загальнонаціонального масштабу, невід’ємною частиною якого є
певне уявлення про об’єктивне становище нації, її цінності
й проблеми, а також про загальнонаціональні інтереси, цілі
та способи їх досягнення».
Ми переконані в тому, що при збереженні громадянського, «територіального імперативу» держава має якнайшвидше перейти до цінностей збереження людського
потенціалу. Лише на цьому шляху можна поєднати авторитет держави з довірою суспільства й набути соціального капіталу, який складається з творчого потенціалу політичних
еліт і соціальної енергії самодостатніх верств населення.
Українська ідентичність, облишивши сподівання на «національний міф», має насамперед орієнтуватися на соціальну
взаємовідповідальність суспільства й держави, забезпечення активного діалогу між суспільством і державою з
ключових соціальних проблем, а також щодо форм і принципів участі в спільних соціальних проектах, коли обидві
сторони будуть дотримуватися позиції захисту національних інтересів. Лише за таких умов ідентичність виступатиме
в притаманній їй ролі самовизначення українців, які прагнуть утвердження справедливості, соціальної солідарності
й упевненості в майбутньому.
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Глава 1. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРИЧНОГО ДИСКУРСУ
Наголошуючи на важливості гуманітарних і суспільних
наук, зокрема й історичних знань у XXI ст., голова комісії
ЮНЕСКО з питань освіти Ж. Делор зазначав: «Наші сучасники потерпають від запаморочення, розриваючись між
процесом глобалізації, прояви якого вони спостерігають і
часто підтримують, і пошуками своїх коренів, належності
до тієї чи іншої спільноти. Освіта має зайнятися цією проблемою, оскільки вона більше, аніж будь-коли, бере участь
у процесі зародження нової всесвітньої спільноти. Вона опинилася в самому центрі проблем, пов'язаних із розвитком
особистості й різноманітних спільнот. Завдання полягає в
тому, щоб надати всім без винятку можливість виявити свої
таланти і весь творчий потенціал, що передбачає можливість
реалізації кожним особистих планів. Ця мета є домінуючою» [1].
Комісія ЮНЕСКО усвідомлювала, що вирішальна роль
освіти в справі розвитку особистості впродовж усього життя
не є панацеєю, ключем до вирішення усіх проблем, а лише
одним із засобів, який більше за інші сприяє гармонійному
й сутнісному розвиткові людини задля подолання злиднів,
відторгнення, нерозуміння, пригнічення й війн. Саме тому
комісія виокремила чотири основні компетентісні принципи
освіти, до яких належать: навчитися жити разом; навчитися набувати знань; навчитися працювати; навчитися
жити. Навчитися жити разом означає не лише розуміти
самих себе, а й поглиблювати знання про інших, їхню історію, традиції й спосіб мислення.
Перелічені принципи надзвичайно актуальні для України, над якою нині витає привид хаосу. Ідеться про кризу
в її первинному філософському розумінні: як «вирішення»,
тобто поворотний пункт і вихід із важкого перехідного
стану, що виводить систему на новий, вищий ступінь самоорганізації.
Ми є свідками суспільної втоми й збайдужіння, з одного
боку, і наростання радикальної нетерпимості – з іншого.
За цих обставин маємо насамперед перейнятися проблемами
освіти, того «соціального капіталу», який допоміг би утвер26
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дити принципи демократії, особистісної самореалізації та
виявлення талантів і творчого потенціалу різних спільнот.
Ось чому перегляд засад освіти, зокрема історичних знань,
з позицій світоглядних, етичних і культурних аспектів самоорганізації суспільства може дати шанс зрозуміти не
тільки іншого, а й увесь світ у його хаотичному русі до єдності. І насамперед потрібно зрозуміти самих себе, докласти
«внутрішніх» зусиль, заснованих на знаннях, роздумах, досвіді й самокритиці, збагнути, урешті-решт, просту істину,
що сучасний світ щонайбільше потребує взаєморозуміння,
мирних відносин і гармонії.
1.1. Звивисті шляхи методології
Нагромадження історичних знань зумовлене як
суспільними спонуками, так і власною логікою. XIX ст. –
час активного формування національних держав – характеризувалося справжнім культом історії, недарма ж його
назвали «століттям істориків». У процесі тодішнього осягнення історичного поступу найважливішим було уявлення
про народ, самоорганізований у певний час на певній території «спільністю історичної долі» задля реалізації власних
інтересів. Припускалося, що хід історії пояснюється вищою
доцільністю, яка, зрештою, виправдовує всі жертви й кожен
отримує те, що заслужив.
Тоді ж сформувалася так звана класична модель історичного дослідження, породжена раціоналістичною культурою
Відродження, позитивізму й класичної раціональності. Цій
моделі притаманний об'єктивістський соціологічний стиль
мислення, її предметом виступає надіндивідуальна причинна (каузальна) історична реальність, а дослідницька
стратегія в ідеалі спрямована на встановлення причинно-наслідкових зв'язків, історичних закономірностей і реконструкції об'єктивної історичної реальності у вигляді системи
емпіричного й теоретичного знання, позбавленого оцінювальних суджень. Принципи класичної моделі історичного
дослідження реалізувалися в таких концепціях історії,
заснованих на методології однолінійного прогресизму, як
теорія суспільно-економічних формацій, теорія постіндус27
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тріального суспільства, стадіальна теорія цивілізацій, теорія модернізації.
На межі XIX-XX ст. зародилася так звана некласична
модель історичного дослідження. Намагаючись утекти від
«жаху історії», який, по суті, знімав питання про історичну
відповідальність людини за все, що відбувається навколо,
XX ст. висунуло ідею антропологізації історії. Історичний
процес почали вважати проявом самореалізації свободи людини. Стверджувалося, що «тканина» історії утворюється
креативними відповідями людини на безвихідні, з погляду
минулого досвіду, ситуації. Саморозвиток і самоцінність людини стали проголошуватися мірилом прогресу як наскрізного смислу історії. Некласична модель утворилася в руслі
культури «благоговіння перед життям», антипозитивізму й
некласичної раціональності. У її рамках сформувався оцінювальний (аксіологічний) стиль мислення, де предметом
дослідження стала індивідуальна й унікальна історична реальність. Упродовж XX ст. в традиції некласичної моделі історичного дослідження розвивалися такі наукові напрями,
як «історія локальних цивілізацій», «історія повсякденності», «історія ментальностей» і «мікроісторія».
Паралельно з некласичною моделлю на розвиток історичної науки XX ст. вплинув так званий постмодернізм. Основою пізнавальних претензій постмодернізму є уявлення про
те, що світ історичного знання існує лише в інтерпретаціях,
і тільки завдяки їм. Основною рисою постмодернізму є пріоритет мови над досвідом. У постмодерністській парадигмі
знання розглядається не як «відображення історичної
реальності», а як суб'єктивне поєднання інтересів і стереотипів сприйняття самого дослідника. Загалом постмодерністська модель історичного пізнання, на нашу думку, не
може вважатися сферою науки, оскільки відкидає будь-які
атрибутивні ознаки наукового дослідження. Утверджуючи
апологію дезінтеграції и локалізації, постмодернізм став
свого роду «поминками» історичного дискурсу часів Просвітництва, антитезою інтеграції й глобалізації. Постмодернізм посягнув на соціальний статус історичної науки,
звівши її мало не до «красного письменства».
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Наприкінці XX ст. почала формуватися нова – неокласична – модель історичного дослідження. Одна з причин її
появи – ті потрясіння чи не найкривавішого в історії людства XX ст., які «зруйнували» основоположну тезу про смислову єдність історії. Глобальна екологічна криза
продемонструвала сумнівність ідеології прогресу як сенсу історії, заснованої на протиставленні природи й людської історії. Почала проглядатися тенденція переходу від
«всесвітньої» до «глобальної» історії, яка закликає до
розширеного розуміння історичної реальності й поєднання
ідеї планетарної єдності людства з визнанням самобутності
локальних соціоприродних систем. Та поки цього не відбулося, ідея історії все ще залишається одним із найзагадковіших і найсуперечливіших «продуктів» людського розуму.
Неокласична модель намагається заповнити цю лакуну.
Вона формується в руслі неоглобалізму, у рамках «нової світоцілісності», постнекласичної раціональності: її підґрунтям є синтез пізнавальних практик, методологія нового
універсалізму, а також теорії, які утверджують позитивний
зв'язок між процесом глобалізації і культурним розмаїттям
світу. Представники неокласичної моделі історичного дослідження піддають критиці насамперед постмодернізм, а
разом із ним і всю попередню історіографію за методологічну
однобічність. Варто наголосити на тому, що формування неокласичної моделі історичного дослідження супроводжується переходом від «одновимірних» інтерпретацій історії
до «багатовимірних» на основі синтезу позитивних пізнавальних настанов як класичної, так і некласичної моделей
історичного дослідження, більше того – навіть з урахуванням усього пізнавально цінного, що міститься й у постмодернізмі.
Так сталося, що розвиток історичного пізнання в XIXXX ст. супроводжувався не поступовим накопиченням наукових знань (кумулятивна теорія), не «зміною парадигм»
(теорія наукових революцій), а пізнавальними проривами в
рамках описаних вище моделей історичного дослідження,
за умов збереження їх методологічного потенціалу [2].
Саме тому розвиток історичного пізнання відбувався на тлі
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гострої конкуренції різних моделей історичного дослідження, що супроводжувалося періодичними вибухами полеміки й дослідницького ригоризму. Відлунням цього стала
й дискусія між українськими істориками, спричинена
Українським інститутом національної пам'яті [3].
Ми вважаємо, що на сьогодні жодна з моделей не перемогла остаточно, натомість панує своєрідний методологічний плюралізм, коли різноманітні моделі формують
своєрідний конкурентний простір. І саме цим пояснюються
об'єктивні труднощі процесу знаходження консолідованого
консенсусу хоча б у межах групи провідних науковців для
написання навчальних підручників. Сталося так, що історична наука перетворилася на «мультипарадигмальну дисципліну», на дослідницьке поле для найрізноманітніших
суджень і інтелектуальних «мовних ігор», унаслідок чого історична реальність розчинилася в множинності теоретичних конструктів і концептів, змістових наповнень і
метафоричних значень.
Звісно, констатація цього не означає чергового оплакування «гіркої долі України», бо така ж ситуація склалася й
у світовій історичній науці. А втім, професіональні історики
якось знаходять вихід на шляхах методологічного синтезу
різноманітних дослідницьких практик, які нині існують у
сучасній історичній науці. Хотілося б вірити, що українські
історики зрештою вироблять консолідовану думку щодо
подій вітчизняної історії.
Звертаючись до історичних творів, а надто сучасної історичної публіцистики, ми завжди вражалися мотивами «суду
над минулим». Дослідники часто висловлюють жаль із приводу того, що певні історичні можливості не були своєчасно
помічені сучасниками й неправильно реалізовані, унаслідок
чого історичні події звершилися не так, як потрібно. Звідси
й апеляція до моральних чи етичних принципів, до висловлення жалю з приводу «втрачених можливостей» і «загублених шляхів», «не проведених реформ» і «не вжитих
завчасно заходів». На нашу думку, це свідчить швидше про
літературно-моралістичний, аніж історичний підхід до аналізу суспільних явищ. Тоді як завданням фахового історика
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є не моралізування, а з'ясування й пояснення причин, які
завадили реалізації тих чи інших можливостей.
Особливо непокоять пошуки винного, наприклад, за періоди Руїни, визвольних змагань 1917-1920 рр. чи нинішньої кризи в країні. Складається враження, що мало хто
зважає на появу в 70-і роки XX ст. в методології досліджень такої галузі, як синергетика, що вивчає явища в
процесі їх самоорганізації в складних й динамічних нелінійних системах. Саме за допомогою синергетики сучасні
дослідники намагаються подолати методологічні труднощі, які виникають при вивченні «крутих поворотів історії». Синергетика як нове світобачення тісно пов'язана з
уявленням про єдність світу, про спорідненість живого і неживого, природного й людського, уселенського і мікроскопічного. За її основу взято ідею внутрішнього зв'язку
«всього зі всім», вона стирає грань між природою і суспільством, уважаючи їх складовими одного генотипу – складної системи. У цьому розумінні синергетика намагається
подолати «обмеженість» дисциплінарного розчленування
єдиного знання про світ і процеси самоорганізації.
Зосереджуючи увагу переважно на політичних процесах
і характеристиках дійових осіб, ми часто забуваємо, що атрибутом складної нелінійної системи виступає емерджентність, коли властивості системи в цілому не можна звести
до властивостей її підсистем і елементів. У цьому плані синергетичний стиль мислення забороняє історикові виводити
властивості суспільства як системи зі специфічних властивостей її економічної, соціальної і політичної підсистем, а
властивості надіндивідуальної історичної реальності – з
властивостей індивідів чи особливостей їх локальної взаємодії. Часто не враховують того, що існують обставини, коли
на чолі певного руху опинився лідер, який не відповідав ситуації (або ж група лідерів не досягла порозуміння) і не спроможний зарадити справі. Синергетика наголошує на тому,
що еволюція суспільства – ритмічний процес, за основу
якого взято перехід від нестійкого стану системи (хаосу) до
відносно стійкого (порядку) і навпаки. Саме тому кризу й
сталість потрібно розглядати як природно-історичний стан
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суспільства, а періоди «застою», «спаду» чи «підйому» не
лише як наслідок керівництва, а як вияв самоорганізації соціальних систем у процесі їх еволюційного розвитку.
Складні системи – нелінійні. Їх особливістю є те, що однакове нарощування зовнішніх дій на систему може викликати різну реакцію. Процес керування складними
системами неоднозначний: незначні зовнішні дії на систему можуть несподівано спричинити великі наслідки, тоді
як потужні дії можуть виявитися в управлінському плані
нікчемними. Знання цього ефекту допомагає науковцю
зрозуміти, чому, наприклад, деякі реформи не приводили
до бажаного результату, незважаючи на значні затрати, і,
навпаки, незначні, здавалося б, події мали подеколи катастрофічні наслідки. Тоді зрозумілою стає й ситуація хаосу,
або в контексті історичної науки «криза», коли перестають
нормально функціонувати як блок керування, так і суспільна свідомість. У стані хаосу в суспільстві виникають
альтернативні ситуації, що уможливлюють різні варіанти
його подальшого розвитку. Суспільство досягає точки
біфуркації, що містить цілий спектр вірогідних форм самоорганізації, які визначаються лише внутрішніми властивостями суспільного середовища загалом.
Однак у цьому «підвішеному» стані біфуркації незначні
зовнішні дії (навіть випадковості) можуть суттєво вплинути
на «вибір» варіантів цього розвитку, адже «біфуркація – це
стан системи, коли її "траєкторія" може розгалужуватися і
вибір нового русла еволюційного розвитку стає неоднозначним, коли спадковість, тобто залежність нинішнього і майбутнього від минулого майже зникає – багато хто говорить,
що в такій ситуації відбувається втрата системної пам'яті»
[4]. Проте цей процес розсіювання енергії упорядкованого
стану в енергію невпорядкованого процесу в синергетиці
розглядається не як «зло» і руйнівний чинник, а як важлива
властивість самоорганізації, необхідна для виходу в «детермінований хаос» чи кризу, що є конструктивним «почином»
для подальшого розвитку суспільства як складної системи.
Відмітна риса синергетики полягає в тому, що суспільні,
зокрема історичні знання, широко запозичують результати
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досліджень інших наук – фізики, біології та ін. Сучасні дослідники порушують питання про уніфікацію наукового
знання, про необхідність стирання межі між соціальними й
природничими науками (як, наприклад, стерлися межі між
хімією й біологією), оскільки наше розуміння навколишнього світу і самих себе визначається людською природою,
що розвивається в постійній взаємодії генів і культури [5].
Зокрема, велика увага приділяється проблемі «довгих
хвиль» в історії, її циклів і ритмів. У контексті «довгих
хвиль» учення про буття виявляється двоскладовим: початковими виступають людські цілі, мотиви, інтереси, цінності, які накладаються на об'єктивні (з власними циклами
і ритмами) умови життєдіяльності. У силу цього історичні
події багатопричинні: вони породжені й людським чинником, і об'єктивними залежностями. Фазові переходи в історії передбачають також історичну мінливість (розвиток) та
історичну стійкість (збереження). Отже, ідеться про два
типи фазових переходів: по-перше, соціальні мутації – фаза
виділення громадянської енергії й насильницьких катастрофічних змін форм існування під прапором революцій;
по-друге, фаза соціальних трансформацій шляхом ненасильницьких перетворень за рахунок оздоровлювальних акцій і
різноманітних реформ, які урівноважують співвідношення
сил у суспільстві. І революційні, й еволюційні фази в суспільному процесі є рівноправними, жодна фаза не заслуговує ні похвали, ні осуду, так само як і персоналії, що їх
уособлюють.
У сучасних дослідженнях проблема «довгих хвиль» (циклів і ритмів) в історії вписується в так звану «немарківську
парадигму», яку вважають основою однієї з наукових картин світу. У XX ст. під впливом насамперед фізики склалася
наукова картина світу, основу якої становили «марківські
процеси» – випадкові процеси без наслідків, для яких подальша еволюція системи не пов’язана з її станом у минулому, бо все залежить виключно від сучасної ситуації. Нині
під впливом біології уявлення про картину світу знайшло
своє відображення в рамках «немарківської парадигми», що
описує процеси, яким притаманна пам'ять. Так, у біологіч33
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них і соціальних явищах роль пам'яті дуже важлива, адже
саме вона безпосередньо впливає на вибір шляху розвитку.
Щодо історії це означає, що пам'ять про минуле (соціальна
інформація, зафіксована в певних структурах) обумовлює не
лише нинішній стан соціальної системи, а й картину її поведінки в майбутньому. Отже, наше майбутнє коріниться в
нашому минулому, принаймні тому, що закарбувалося в
соціальній пам'яті народу. Звідси – надзвичайна відповідальність істориків за кожне мовлене слово, за те, як репрезентоване наше минуле в дні сьогоднішньому.
Часто висловлюються думки про суспільство як про квазірівноважну систему, котра є величезною сукупністю
структурних ритмів, обумовлених зворотним характером
зміни системи, що визначається залежністю від минулого,
від пам'яті. Саме тому вивчення минулого, спрямоване на
встановлення в ньому різноманітних ритмів (історичних
циклів), дає змогу пояснити й передбачити актуальну й майбутню поведінку соціальних систем.
Потрібно пам'ятати, що з позицій «немарківської парадигми» наступні фази історичних циклів не є точним повторенням попередніх і можуть неабияк відрізнятися від того,
що було в минулому, водночас і поступальний рух суспільства далебі не є найвірогіднішим. Деякі дослідники, наприклад, не виключають навіть сценарій поступового повернення
від сучасного ліберально-демократичного суспільства до рабовласницького, але, певна річ, у видозміненій формі: якщо
в давнину застосовувалися фізичні форми поневолення, то в
майбутньому значно ефективнішою формою може виявитися безпосередній вплив на свідомість задля маніпулювання людьми. Ніхто, напевно, не знає, як буде з
рабовласництвом, однак поведінка нинішніх олігархів в Україні надто вже нагадує поведінку козацької старшини
XУІІ-ХVIII ст., що разом з іншими чинниками призвело до
перетворення Гетьманщини на губернії Російської імперії.
Розглядаючи суспільство як складну систему, синергетика разом з тим не ототожнює механізми природної й соціальної еволюції. Соціальна реальність є креативним світом
з неповною інформацією й мінливими цінностями, тим сві34
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том, у якому майбутнє може бути представлене в багатьох
варіантах. При цьому важлива роль належить культивованим у суспільстві соціальним цінностям, які є своєрідними
духовними кодами життєдіяльності, що використовуються
людьми, аби утримати соціальну систему на певній лінії розвитку, яка була обрана історією.
1.2. Про історичну «істину»
Баталії щодо історичної тематики тривають в Україні, як
правило, під прапором «з'ясування історичної істини».
Постмодерністи, епатуючи академічне середовище й привертаючи до себе увагу громадськості, намагаються зобразити
історичну реальність як суб'єктивну презентацію сучасності
й проголошують принцип історизму віджилим. Представники строгого класичного історизму, навпаки, наполягають
на тому, що історична реальність є тим, що «відбувалося насправді», а тому історик повинен нібито не виходити за межі
досліджуваної історії й інтерпретувати минуле в його власних критеріях. Разом з тим неокласики, визнаючи незалежність минулого й поважаючи його, переконані, що спроби
говорити голосом минулого, як того вимагає класична
наука, не витримують перевірки практикою історичного дослідження. І в їхніх аргументах є резон: нашому сучасникові
вже не вдасться відчути пульс певного моменту історії так,
як відчували його люди того часу. Адже ми знаємо, що сталося потім, і наша оцінка тієї чи іншої події неминуче відображає ці знання. Так само з позиції сьогодення ми можемо
судити й про передумови, що спричинили певний результат,
про які сучасники тих подій навіть і не здогадувалися.
Дослідник не може повністю відсторонитися від сучасності й дотримуватися принципу «історія заради самої історії». Практичне застосування історичних знань у
навчальному процесі потребує відповіді на ті запитання, які
хвилюють наших сучасників і на які вони сподіваються отримати відповідь «тут і тепер». Тому й історик із безкінечного обсягу свідчень минулого з повним на те правом обирає
коло певних проблем і періодів, які, на його думку, є актуальними й заслуговують на розгляд. А те, що цікаві з по35
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гляду сьогодення історичні проблеми найвразливіші для
втручання з боку ідеологів і політиків, є лише спонукою для
фахових істориків підвищити свою громадянську відповідальність за промовлене слово історичної правди.
Неокласики не відкидають принцип об'єктивізму, а
лише претендують на нове розуміння історичної об'єктивності – діалог між дослідником-суб'єктом і досліджуваним
предметом. Запорукою об'єктивності не може бути «нейтральність суб'єкта», оскільки ще нікому не вдавалося позбутися системи уявлень і цінностей власної свідомості. Саме
тому історичне знання завжди є суб'єктивним відображенням епохи й індивідуальної культури дослідника. При підготовці підручника, який мав би містити консолідоване
знання, у кожному тексті назавжди залишиться відбиток авторського бачення. Разом із тим автор підручника має чітко
відрізняти минуле, що відбулося й змінило світ, від минулого як чинника, присутнього в нашому сьогоденні завдяки
історичній пам'яті – своєрідному відбитку, що залишився в
суспільній пам'яті після змін. Саме таке «сучасне минуле»
й використовують для конструювання історичної перспективи й ретроспективи, тобто загальної картини історії.
Отже, завдяки діалогу між істориком і досліджуваною історичною реальністю формується історичний дискурс, у
якому взаємодіють судження та висловлювання історика, з
одного боку, та історична реальність – з іншого. Проблеми
«історичної істини» й наукової об'єктивності набувають
етичного забарвлення, а «етичною сутністю» професії історика стає переконання в тому, що його страдницький труд
донесе до читача автентичну інформацію про минулі часи.
Прагнення до об'єктивності й адекватності в зображенні минулого покладає велику відповідальність на фахового історика, який свідомий того, що викривлене тлумачення
минулого може травмувати майбутнє – зробить його неістинним. Він розуміє, що істина минулого, утрачена на сьогодні, не зможе перейти в майбутнє, зберегтись для
прийдешніх поколінь.
Сучасне трактування неокласиками принципу об'єктивізму через діалог між істориком (суб'єктом) і досліджува36
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ною історичною реальністю (об'єктом) дає можливість зрозуміти не лише те, чому в історичній науці постійно конкурують різні погляди й підходи, а й чому кожне покоління
«переписує історію». Звинувачення з боку політичних пропагандистів у «переписуванні історії» є безпідставними,
вони ігнорують своєрідність історичного пізнання. Погляд
на події минулого з віддаленої історичної дистанції дає змогу
побачити нові зв'язки, яких не можна було помітити з ближчої відстані, з'ясувати нові відносини між подіями. До того
ж зміна загальних уявлень про людину й суспільство спонукає нас по-іншому поглянути й оцінити значення тих чи
інших фактів минулого, побачити в минулому те, чого не помітили наші попередники.
Тому «переписування історії» є нормальною практикою,
яка задовольняє потребу кожного нового покоління вести
діалог з минулим по-своєму, у термінах і поняттях, які є значущими саме для цього покоління, «при цьому від історика
– кваліфікованого дослідника – не вимагається бути імперсональним пошукачем істини, який не бере до уваги себе,
свій характер, свою національність, стать тощо. Усвідомлення одного цього – уже революція. Прагнення до наукової
нейтральності й об'єктивності не повинне набувати форми
релігії, а значить, і нового абсолютизму» [6]. Коли йдеться
про підручник для школярів, історики часто вдаються до
такої форми оповіді, як історичний наратив. За його допомогою вони намагаються досягти ефекту безпосередньої присутності, відтворюючи через метафору духовну атмосферу й
розставляючи історичні декорації. Звісно, історичний наратив може слугувати й свого роду розвагою, адже здатен тримати читача в напруженні й викликати сильні емоції.
Наратив є важливим методом педагога, коли він викладає
матеріал так, щоб учень нібито ставав учасником подій чи
принаймні активним спостерігачем.
У дослідницькому процесі ніхто не може претендувати на
формулювання «істини в останній інстанції». Наука, яка відображає об'єкт, створюючи ідеальні понятійні системи, має
власну логіку побудови. Ця логіка відрізняється від досліджуваних об'єктів, саме це й визначає межі адекватності
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теоретичної моделі щодо свого об'єкта. Наявність теоретичного плюралізму в сучасній історичній науці обумовлена
тим, що теорії є різними інтерпретаціями історичних фактів. Кожна з них є реконструкцією й поясненням певної сукупності історичних фактів, і кожна з них може суперечити
іншим реконструкціям, а тому не спроможна претендувати
на статус наукової істини за аналогією з математизованими
природничими теоріями. У цьому контексті історія є наукою, хоча й відрізняється від природничих або точних
наук. Її своєрідність полягає в тому, що тільки сумарна сукупність реконструкцій, які, з одного боку, відтворюють щоразу широкоформатнішу картину історичного минулого, а з
іншого боку, включають це минуле в контекст проблем і дискусій дня нинішнього – саме вона може претендувати на статус історичної істини.
Нині і в наукових виданнях, і в ЗМІ трапляються справжні «штормові попередження». Звідусіль лунають застереження щодо неминучого лиха – деформованої свідомості
підростаючого покоління через неправильне викладання історії в школі та неправильну методологію написання шкільних посібників. Ми переконані, що не варто покладати вину
тільки на вчителів чи авторів підручників, яким просто не
під силу методами дидактики нівелювати кризові настрої в
середовищі дітей та підлітків, оскільки світогляд дитини
формує насамперед наше обтяжене проблемами щоденне
життя. І знову хочеться апелювати до авторитету Ж. Делора: «З педагога багато запитують, часом навіть забагато,
від нього вимагають виправити недоліки інших установ, які
теж займаються питаннями освіти й професійної підготовки
молоді. Від нього вимагають багато, тоді як зовнішній світ
дедалі більшою мірою проникає в школу, зокрема через засоби інформації та комунікації».
Як засвідчили соціологічні дослідження Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна, проведені
влітку 2007 р. методом контент-аналізу вільного твору на
тему «В якій країні я живу», загалом діти налаштовані патріотично. Коли ж ішлося про українську політику, відразу
давався взнаки брак оптимізму: «У Києві революція, бан38

Василь Ткаченко. Україна: в пошуку ідентичності

дити борються за перемогу. А порядку немає» (Катерина 3.,
5 кл.); «Я живу в прекрасній країні Україні. Але в нас відбувається війна у Верховній Раді...» (Віталій Л., 5 кл.); «Мої
батьки з дитинства привчили мене поважати рідний край, у
якому я все своє життя буду рости, буду заробляти якісь копійки на хліб...» (Катерина Д., 6 кл.). Висновок дослідників
– діти «перегодовані» політикою, їхня психіка «відторгає»
світ, де політизація переходить усі розумні межі.
Звісно, це не знімає відповідальності з авторів шкільних
підручників за якість навчального продукту. Однак автор
навчального посібника чи підручника сам стає заручником
ситуації, що склалася в царині історичних досліджень, насамперед у площині методології. Аби дискусія щодо шкільного підручника набула фундаментального характеру,
потрібно зосередити увагу на методології, бо обговорення окремих випадків позбавляє діалог сутнісної основи й переводить його в площину прикладів, які самі нічого не
стверджують і не заперечують.
Як відомо, криза методології у вітчизняній історичній
науці виявила себе ще в 70-і роки XX ст., коли почала визрівати думка про те, що історична наука, перетворившись на
ілюстративний матеріал історичного матеріалізму, ще не виходить на потрібний рівень теоретичних узагальнень, а сам
методологічний потенціал «марксистсько-ленінського
розуміння історії» вже не може претендувати на теорію, яка
пояснює «усім і все». Проте відмова марксизмові в «теоретичній універсальності» не привела автоматично до появи
нової методології. Більше того, методологічна ситуація в сучасній історичній науці характеризується фрагментарністю
й розірваністю. Конкурування безлічі пізнавальних парадигм, можливо, колись і приведе академічну науку до нових
дослідницьких звершень, однак для шкільного підручника
історії створює досить дискомфортну ситуацію. Не беремося
говорити про європейську науку загалом, але у вітчизняних
дослідженнях ми навряд чи досягли методологічного плюралізму. Швидше можна говорити про відхід від «методологічного монізму» до «плюралістично дискретного монізму»,
який набув форми інтелектуального сепаратизму окремих
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авторів чи груп авторів з непевними світоглядними засадами.
З одного боку, в історичній науці достатньо сильні позиції утримують представники моністичної інтерпретації історичної реальності, які визнають можливість отримання
такого історичного знання, яке б повністю відповідало досліджуваній історичній реальності й забезпечувало тим
самим однозначність змісту «об'єктивно істинного знання».
Це породжує в наукових колективах упевненість у можливості побудови єдино правильної історичної теорії, чиї б доказові аргументи були остаточними й беззаперечними.
За моністичної інтерпретації історії її можливості абсолютизуються, тоді як усі інші способи інтерпретації вважаються обмеженими й неправдивими. Не впадаючи в
полемічний раж, треба визнати, що за допомогою моністичних інтерпретацій історії було досягнуто значних успіхів в
історичному пізнанні.
З іншого боку, прибічники плюралістичної інтерпретації
історії (їхні позиції у вітчизняній науці ще не досить ґрунтовно представлені, хоча й епатажно задекларовані) сповідують принцип, що історія може сприйматись у багатьох
варіантах. При цьому дослідник має право переходити від одного типу інтерпретації до іншого, змінюючи методологічні
позиції залежно від специфіки досліджуваної сфери.
Принцип плюралістичної інтерпретації відштовхується від
концепції «багатошаровості соціальної реальності» й «багатолінійності соціального розвитку». Ця багатошаровість соціальної реальності пов'язана з тим, що кожний новий стан
суспільства зберігає так чи інакше попередній стан зі специфічними інтересами, ціннісними настановами й рядами символів. Оскільки соціальна реальність поєднує різноманітні
смисли, то й суб'єкт у своїй діяльності апелює до різних смислів і наповнює дійсність як своїм розумінням лінії розвитку
суспільства, так і своїми діями. Таким способом знаходить
своє втілення багатомірність історичного процесу як комплексного, що відображає багатошаровість людських суспільств, множинність локальних і універсальних, постійних
і перехідних чинників, які впливають на них.
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Щоправда, тут є й певна небезпека: за такого розмаїття
русел і чинників – складових історичного процесу – можна
легко виокремити одне із цих русел чи гіпертрофувати його
роль, залишивши в тіні інші, применшивши їхнє значення,
зв'язки й взаємодії. Так уже сталося з «народницьким»,
«класовим», «державницьким» та «національно-визвольним під проводом ОУН-УПА» чинниками, так може статися
і з «територіальним», «етнічним» чи «конфесійним» чинниками. Тут, як нині жартують, світосприймання «залежить
від дози».
Отже, проблема вибору методологічного інструментарію
залишається, оскільки жодна, навіть найпередовіша теорія
нездатна охопити й пояснити увесь багатогранний історичний досвід. Крім того, вибір теоретичних засад залежить від
позиції самих дослідників, і тут ніхто не може заперечити
право авторів підручників на вибір однієї чи комплексу теорій, які виявляться, на його думку, здатними надати реальну допомогу у вирішенні певної наукової проблеми.
Однак є ще одна пересторога. Сучасна історична наука
стала своєрідним «ярмарком ідей», мультипарадигмальною
науковою дисципліною з множинністю конкуруючих між
собою парадигм історичного дослідження. Це перетворює історичне пізнання на «поле» різноманітних думок і «мовних
ігор», у результаті яких історична реальність розчиняється
в множинності теоретичних конструктів і ціннісних концептів, смислових і метафоричних значень. Те, що може бути
продуктивним для академічної науки, стає сумнівним при
написанні шкільного підручника, оскільки розмитість категорії істини в очах дитини ставить під сумнів сам професійний статус історії як навчального предмета і соціальну
значимість вітчизняної історії. Отже, підручник має ознайомити з усією сукупністю реконструкцій історичного минулого, уможлививши введення минулого в контекст дискусій
дня сьогоднішнього. Лише тоді підручник може представляти консолідований масив знань, який більш-менш адекватно відображає різні аспекти історичного минулого.
Відтак в історичній науці актуалізується «проблема істини». Проблема ускладнюється ще й тим, що поняття
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наукової «істини» має співвідноситися з поняттям
«правди», яке побутує в суспільній пам'яті народу й апелює
до розуміння суспільної справедливості, до уявлень про
можливі й бажані тенденції подальшого розвитку суспільства. Жодна інша «правда» не може спонукати людей до активної життєвої позиції, тим більше дітей з їхнім юнацьким
максималізмом. Річ у тім, що в «істини» і «правди» різна
онтологічна основа – «істина» апелює до об'єктивної дійсності, а «правда» – до світу суспільних відносин, створеного
людьми. Тому «правда» завжди емоційно забарвлена, вона
поєднує як пізнавальний, так і оцінювальний аспекти й компенсує своєю емоційною привабливістю відносність обґрунтування «істини» в процесі пізнання. Тим більше, що
істинність історії відтворити майже неможливо, і не лише в
силу її складності й багатоманітності, а й з причини її незавершеності й відкритості до майбутнього. А молодь схильна
до пізнання «абсолютної правди», яка б стала дороговказом
у житті.
Саме тому при написанні підручника доводиться користуватися двома джерелами інформації. З одного боку, це так
звані емпіричні (історичні) джерела інформації, а з іншого
– «позаджерельні знання», тобто комплекс теоретичних
знань і система соціонормативних цінностей, які відповідають світоглядові історика. Зазначена система цінностей і є
своєрідною «призмою», крізь яку історик розглядає як емпіричну джерельну інформацію, так і весь предмет дослідження загалом. Саме навколо цих «призм» і формуються
наукові школи, для яких характерний: 1) пізнавальний інтерес до певної тематики історичного дослідження;
2) загальні принципи постановки й вирішення дослідницьких завдань; 3) спільність теоретичних уявлень.
Отже, коли ми висуваємо претензії до тих, хто виховує
наших дітей, варто замислитися й над тим, хто ж виховує
наших вихователів. Відповідь очевидна – цим вихователем
є життя з усіма його успіхами, проблемами й недоречностями, те життя, у якому шкільний вчитель почувається соціально незахищеним, йому самому важко відповідати тій
системі соціонормативних цінностей, яку він сповідує, бо
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життя часто-густо задає йому зовсім інші параметри поведінки. Тому наша школа – і вчителі, й підручники – відповідає умовам і рівню нашого життя. Немає іншої ради, як
усім гуртом удосконалювати своє життя.
1.3. Політизація історії та історизація політики
Чи готові історики до того, щоб у контексті наукової компетентності – навчитися жити разом, навчитися набувати
знань, навчитися працювати, навчитися жити – виступити
в ролі представників науки, яка дає «об'єктивні» знання?
Виявляється, що не все так просто й однозначно. Хочемо ми
того чи ні, але кожен історик-дослідник неминуче стає заручником сьогодення. Ідеться не лише про вплив суспільних
інтересів чи пряме соціальне замовлення з боку державної
політики – такого роду вплив завжди був і визнавався сумлінними дослідниками, а про глибше розуміння того, що сам
образ минулого в працях певного автора чи представників
однієї історичної школи не може бути «об'єктивним» у принципі. Будь-яка версія минулого може бути в кращому випадку лише його наближеною «реконструкцією», а в
гіршому – довільною «конструкцією», яка взагалі мало співвідноситься зі «справжнім» минулим.
За таких умов наші новітні описи минулого тією чи
іншою мірою стають заручниками соціального замовлення
й владних відносин у суспільстві, тобто предметом маніпуляцій з боку різних сил, що прагнуть досягти певних політичних результатів «сьогодні і тут». Усе це не може не
хвилювати наукову громаду, що виявилось, наприклад, у тематиці XIX конгресу історичних наук в Осло (2000) «Використання історії, зловживання нею і відповідальність
істориків». Учасники форуму обговорювали не стільки те,
що вироблена істориками «продукція» залежить від певних
соціальних і політичних обставин (що неминуче), скільки
про те, що часто-густо різноманітні політичні сили використовують історичні знання на шкоду суспільству, провокують
війни, геноцид і міжнаціональні конфлікти.
Та це не означає, що історична наука зайшла в глухий
кут. Ми вважаємо, що кожен дослідник має самостійно ви43
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значити своє місце в суспільному процесі й міру власної відповідальності за адекватну відповідь на виклики часу, виходячи як із сьогоденних загальнонаціональних інтересів
свого народу, так і з відповідальності перед нащадками та
пам'яттю предків, від яких ми успадкували цей світ. У цій
ситуації вихід для дослідника може бути один: в основі нашого бачення майбутнього має постати неупереджене осягнення сучасного та наукове проникнення в минуле. Тоді
наша увага буде спрямована не лише на достовірність викладу того, що сталося й далеке від сучасних подій, навпаки
– тоді саме нинішнє стане «витоком» і метою історичного пошуку, його усвідомлення з погляду дня сьогоднішнього, а
також наукового прогнозування майбутнього.
На нашу думку, основою етико-світоглядної позиції сучасного дослідника має стати суспільна безпека України.
Нинішня фінансова криза зруйнувала міф про глобальний
ринок як саморегульований механізм. Міжнародну політичну систему регулювання такого ж масштабу, що й світовий економічний порядок у період однополярного світу, так
і не було створено. Навіть найбагатші країни, зіткнувшись
зі скороченням наявних ресурсів, мусили переглянути національні пріоритети й керуватися переважно внутрішніми
міркуваннями. Звісно, у світі відбуваються пошуки системи
узгоджених і сумісних пріоритетів, але криза нагадала нам,
що саме в національній і соціально відповідальній державі
люди поки що вбачають захист і власного благополуччя, й
традиційної системи цінностей. Європа досі перебуває в підвішеному стані переходу від рамок національних держав до
ще не створеного універсального політичного механізму.
«Газова війна» на початку 2009 р. наочно продемонструвала, що «стара Європа» переймається насамперед добробутом своїх народів (як, власне, і має бути), а економічні
перспективи України викликають у неї неприхований скептицизм. То ж перспектива вступу до НАТО чи Європейського Союзу на найближчий час навряд чи має якесь
реальне підґрунтя.
Невиразність перспектив вносить певну тривогу – і не
безпідставно – в українське суспільство. Так, на думку
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З. Бжезінського, «якщо у світі домінуватиме велика фінансова криза, яка стане політично всепоглинаючою, і кожен
буде приділяти увагу лише собі, тоді все може статися в регіонах, у яких перебувають голодні та сильні сусіди, що переслідують ностальгічні імперіалістичні ідеї». Звісно,
підписана у Вашингтоні в грудні 2008 р. Хартія засвідчила
американську підтримку незалежності й територіальної цілісності України, а тому можна сподіватися, що відносини
Вашингтона й Москви розвиватимуться так, аби гарантувати постійне просування України до Заходу.
Однак і тут є свої ризики. Насторожує, наприклад, думка
3. Бжезінського, що Україні могла б підійти роль такого собі
«посередника» в процесі зближення Заходу й Росії: «...саме
Україна, засвоюючи західноєвропейський спосіб життя,
стане приводним пасом історичного процесу демократизації
Росії»... Тут, як на нашу думку, небезпека для України криється в тому, що, за словами того ж 3. Бжезінського, «політичної Європи не існує», а «якщо "роман" Німеччини з
Росією зайде надто далеко, це може нанести шкоду європейській інтеграції» [7]. Тобто Україні відводиться роль паса
для ще не відрегульованого механізму Європи. Чим це загрожує, ми знаємо з історії періоду Брестського миру, коли
Україна опинилася між жорнами національних інтересів
Німеччини й Росії.
Отже, складність нового світу, що лише набуває обрисів, змушує Україну зосередитися на власних проблемах
дня сьогоднішнього, виважено підходити до свого історичного минулого й прагматично розглядати свої шанси на
перспективу. Ми повинні навчитися діяти в межах реально здійсненого, бути готовими досягати кінцевої мети
поетапно, з урахуванням усіх нюансів. Відчуття повної
безпеки має йти від почуття соціального солідаризму,
спільності історичної долі, власної спроможності відповідати за свою долю, зрештою, – від переконання, що шлях
незалежності невід'ємний від здійснення персональних устремлінь. Тобто 46-мільйонна країна повинна бути спроможна визначити свою позицію у світі і робити це на
демократичних засадах.
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Аби стати дієвим суб'єктом європейської спільноти, ми
повинні адекватно сприймати свою історію, своє місце й
роль в європейському процесі. Нині в Європі міцнішає окреслена ще в 20-х роках XX ст. М. Гальбваксом тенденція
вивчення «соціальної пам'яті», тісно переплетеної з поняттям «історія» [8]. Під «соціальною пам'яттю» розуміють
не суму певних знань про минуле й спогадів окремих людей,
а масовий культурний феномен, що розвивається під впливом родини, школи, релігії, соціальної групи тощо через
мовні структури, повсякденну житейську практику й громадські інституції. Тобто «соціальна пам'ять» є повсякденним соціальним дійством (перформансом), яке утверджує
певну систему суспільних цінностей, а також домовленостей
щодо минулого через такі соціальні заходи, як свята й відзначення пам'ятних дат, ушанування видатних особистостей та встановлення меморіалів.
У цьому контексті історичні знання набувають просвітницького значення. Історики спрямовують свою діяльність
на формування колективної пам'яті суспільства, а наукові
пошуки – на досягнення колективного порозуміння щодо
минулого. За приклад може правити проект під керівництвом П. Нора «Місця пам'яті». Завдяки проекту певні місцевості й події, пам'ятки й речі, ритуали й символи почали
складатися в сукупний матеріал багатоманітної французької національної ідентичності, з якого нині конструюється
колективна пам'ять, усе, що «створило» французів. Основним завданням дослідження, яке об'єднало чи не найвидатніших істориків Франції, став пошук відповідей на
злободенні питання сучасного французького суспільства в
контексті загроз ґлобалізму: що таке Франція? що означає
бути французом? як історично змінювалися уявлення про
Францію і французів?
Хіба ці проблеми не актуальні для сучасної України?
Запитання риторичне. Хоча, наприклад, для Росії – це вже
справа впровадження в життя. Педагоги Московського державного університету ім. М. Ломоносова порушили проблему визначення ролі й місця Росії в умовах ґлобалізму й
політкультурності, де актуальною стала самоідентифікація
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людей на певній території, у тому чи іншому ментальному
середовищі. Міністерство освіти Росії об'єднало в Москві
групу дослідників, створивши Центр з вивчення Росії. Група
опрацювала проект нового вузівського предмета, який передбачається ввести найближчим часом у всіх вищих навчальних закладах Росії, насамперед негуманітарних. Цей
курс під назвою «Росієзнавство» складатиметься з чотирьох
предметів: філософія Росії (не російська філософія і не історія російської філософії, а Росія про саму себе як культурний регіон); історіософія Росії, або основні проблеми
історичного розвитку Росії; російська мова як культурний
феномен і нарешті – художні типи й морально-психологічний комплекс російської літератури («хлестаковщина»,
«базаровщина», «репетилівщина», «маніловщина», «обломовщина», «плюшкінство», «шариковщина», «достоєвщина», «тургенєвські дівчата» та ін.) [9].
Можна собі лише уявити, який би лемент зчинився в
наших ЗМІ щодо «насильницької українізації», якби щось
таке було запроваджено в усіх негуманітарних ВНЗ України. Національна ідентичність виступає тут своєрідною
формою колективної оповіді, уявленням про себе та інших.
Такою є наша доба, і кожен дослідник, причетний до формування «соціальної пам'яті», не може не реагувати на виклики часу. Так, російські дослідники без жодного сумніву
наголошують саме на перформативній (представницькій)
природі ідентичності, яка завжди формується через наратив, штучну конвенціональну конструкцію, продукт колективного уявлення, який формується за допомогою
різноманітних дискурсивних практик: «Національну ідентичність можна розглядати як форму наративу і перформансу, тобто створюваної нацією колективної оповіді,
уявлення про себе та "інших". З позицій дослідника національної ідентичності не так уже й важливо, чи засновується
самоствердження нації на достовірних фактах чи на уяві й
імперативі бажання. Національна ідентичність, чи утвердження того, чим ми є, що ми собою являємо і чого ми хочемо, виражається символічно, метафорично й алегорично.
Колективне "я" не існує поза і до дискурсу. Ось чому мис47
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тецтво, медіа й символи відіграють таку важливу роль у конструюванні національної ідентичності. Дослідник національної ідентичності має справу не стільки з фактичною
наявністю нації, скільки з вираженням, репрезентацією цієї
наявності» [10].
Сучасні дослідницькі підходи наголошують на тому, що
національну ідентичність варто розглядати не як сталу величину, а як якісно мінливий, безкінечний проект, що
здійснюється за допомогою медіа (ЗМІ, література, образотворче мистецтво, архітектура, церемонії й ритуали тощо),
які й виступають у ролі засобів формування національної
ідентичності як щоденний соціальний проект. Наратив нації
завжди переривається, заперечується наявністю інших наративів, зокрема наративом національних меншин, а відтак
містить й дещо позасвідоме, витіснене, приховане, тобто
образ «іншого» чи «інших», які його не сприймають і намагаються побороти, бо будь-яка колективна ідентичність вибудовується на суміжжі різних культур і менталітетів.
Тому розуміння національної ідентичності неможливе без
дослідження того, що колись було витіснене з національного
наративу, не представлене або пригнічене, залишилося прихованим у позасвідомому, сховане під маскою, наприклад,
такого собі недорікуватого «малороса-хохла».
Запеклі баталії, які розгорнулися в Україні щодо тих чи
інших подій історичного минулого, наводять на сумні роздуми. Чого шукають люди в історичному минулому? Та й на
які, власне, запитання може дати відповідь наша історія?
Вочевидь, лише на ті, які ми поставимо, як-то кажуть: яке
запитання, така й відповідь. На біду, наше конфліктне сьогодення формулює такий же конфліктний соціальний запит.
Чого ж дивуватися, що й відповідь ми отримуємо конфліктну, яка розпалює нові конфлікти? Прикро спостерігати,
коли деякі політичні сили намагаються ототожнювати себе
лише з минулими перемогами й досягненнями, а своїм політичним супротивникам приписати всі гріхи й темні сторінки
історії. Мало хто усвідомлює, що таким шляхом ми ніколи
не дійдемо до національної консолідації, адже національна
ідентичність формується під гаслом: «У минулому спільна
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слава й спільне каяття за поразки, а в майбутньому – спільний для всіх проект». Ось у цьому й розгадка. Оскільки
жодна політична сила так і не спромоглася запропонувати
привабливий для всієї України проект розбудови соціально
відповідальної держави, не засвідчила свою здатність до втілення такого проекту, то ідеологічні баталії переносяться в
площину трактування нашого минулого. Як наслідок, утрачається ґрунт для національного примирення, національної
консолідації.
Малою втіхою є той факт, що конфліктне мислення притаманне не тільки нам. Не встигла Європа тою чи іншою
мірою залагодити питання, які стосувалися «німецької осі»
і розв'язання Першої й Другої світових війн, як країни
Східної Європи, що ввійшли до ЄС, принесли конфліктну
проблематику, пов'язану із соціальною пам'яттю про комуністичне минуле й колишнє протистояння. У Польщі, наприклад, праві політичні сили почали говорити про
«історичну політику», натякаючи на те, що ліві партії є
«співучасниками злочинів минулого». Ліві, зі свого боку,
виступають проти «привласнення національної історії» правими силами.
Такий стан справ бентежить громадськість «старої Європи», яка на противагу використанню конфліктного минулого впродовж тривалого часу пропагує курс на мирне
співіснування колишніх «ворогів». Прагнучи миру й
громадського консенсусу, європейські політики зовсім не
закликають до фальшування історії – вони просто відкладають спогади про конфлікти минулого на одне чи два покоління. Інтегруючи пам'ять історичного політичного
минулого в рутинні канони демократії, вони дієво обмежують ризик повернення насилля в практику сьогодення.
Часто до такої тактики вдаються і в Китаї, заявляючи, що
те чи інше питання «розглядатиметься не в цьому столітті».
В Україні представники історичної науки подеколи виступають у ролі «Великого інквізитора», який береться ідентифікувати жертв і гонителів, переможців і переможених,
героїв і лиходіїв. У цьому ревізіоністському напрямі історичної науки особливе місце посідає «архівна революція»,
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яка нібито й покликана зробити доступними архівні фонди,
однак не враховує ні стану політичної і дослідницької культури в суспільстві, ні прагнення використати конфліктне
минуле для розпалювання ворожнечі до своїх політичних
супротивників заради отримання короткотермінових дивідендів на виборах. Що буде із суспільною пам'яттю, як це
позначиться на психологічній атмосфері в суспільстві – їх
не обходить. І це турбує «стару Європу».
Так, директор Французького національного центру наукових досліджень Ж. Мінк висловив занепокоєння з приводу того, що в жодній із посткомуністичних країн досі не
досягнуто консенсусу щодо закриття «файлу» комуністичного минулого. А це створює «поле для діяльності багатьох
вільних стрілків партійної історизації – дає привід втручатися в особисте життя людей. Історія як наука може перетворитися на помічника обвинувачувана. Засобам масової
інформації подобається, як судді-історики "розкопують"
факти й привселюдно обвинувачують замість того, щоб інтерпретувати контекст і пояснювати складність минулого.
Вони радіють, коли хтось, ігноруючи звичну обачність, повторює їхні власні запитання: хто віддав наказ? хто підписав? чому злочинців не покарано? Допоки в Європі не
зрозуміють, що "пам'яттеві" ігри на сході Європи мають
специфічний зміст, пов'язаний із Другою світовою війною
та "совєтизацією", в історії європейців не буде "європеїзації"» (курсив наш. —Авт.) [11].
Так думають у «старій Європі». Німці, наприклад, які
свого часу організували спеціальну службу розсекречення
архівів, підійшли до проблеми прагматично. Керівник
служби И. Гаук заявив, що «лише 20 % німців залишили досвід комуністичної диктатури позаду. Більшість німців переконана, що ми не повинні забувати про безодню
цивілізації нацистського періоду. Однак такого консенсусу
не повинно бути для комуністичної диктатури». Тобто не
можна культивувати однакове ставлення до нацистів і до комуністів. Логіка тут така: хоча 80 % східних німців зазнали
впливу комуністичних часів, але ж інших східних німців у
ФРН немає, тому треба жити й працювати з тими, хто пере50
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жив комуністичне минуле. Інші посткомуністичні європейські країни підійшли до проблеми розсекречення архівів посвоєму. Так, Словаччина, Естонія, Латвія, Румунія і
Болгарія повністю відкрили архіви, інші країни надали доступ лише жертвам режиму, дослідникам, журналістам і
суддям. В Україні, за словами директора галузевого Державного архіву СБУ В. В'ятровича, після розсекречення архівних документів «цією справою будуть займатися науковці.
Проте я не виключаю, що це може стати об'єктом розслідування й для правоохоронних органів, які будуть робити юридичні висновки, щодо відповідальності тієї чи іншої особи
перед законом» [12].
З огляду на політизацію історії й історизацію політики в
сучасній Україні, важко сказати, які результати матимуть
зазначені заходи. У горні нинішнього політичного протистояння й низького рівня політкоректності може виплавитися продукт, якого ми не очікували і який швидше за все
не сприятиме досягненню національного консенсусу в умовах політичного протистояння, бо те, що відбувається в «постпомаранчевий період», важко назвати політичною
боротьбою. Тому огульне відкидання радянського періоду в
історії України як усуціль «антиукраїнського проекту» не
знаходить підтримки в суспільстві й не сприяє національній
консолідації, а відтак і «європеїзації» України, на чому наголошував Ж. Мінк.
На жаль, у нашому політикумі мало хто думає про прийдешні покоління, більшість – про очікувані вибори. Зрештою, багато залежатиме й від самих дослідників, оскільки
архівний масив – це ще не історія, а лише цеглини історичної науки. Посилання на те, що об'єктивна оцінка минулого
залежить від того, скільки свободи слова дано історику, безумовно містить значну частину істини. Однак не варто забувати, що нова свобода висловлювань про минуле
продиктована новим сьогоденням, а воно приносить не лише
нову свободу, а й нову залежність. Оскільки від цієї залежності «вільному» історику нікуди подітися, потрібно зважати й на такий чинник, як відповідальність за мовлене
слово. Як би вільно ми не трактували об'єкти нашого мину51

Глава 1. Філософія історичного дискурсу

лого, ми не маємо права забувати, що в наших інтерпретаціях ці об'єкти стають явищем нашого сьогодення, зокрема
національної ідентичності, її духовної репрезентації в нашому сучасному.
Коли ж нам заперечують, що істина буцімто завжди
конкретна, ми маємо усвідомлювати, що історична істина –
то лише істина конкретного моменту нашого існування, що
завтра її можуть заперечити, адже абсолютної історичної істини немає і бути не може. Не можуть бути абсолютно тотожними поняття «реальність» і «знання реальності», бо
кожна подія минулого відображається по-різному в дзеркалі
різних історій. Це веде до плюралізму історичних суджень і
теорій, що не виключає дії принципу раціоналізму в науковій історії. Власне, за своєю структурою й логікою наше
знання про минуле не настільки вже й відрізняється від
знання про сучасне. Як наше сучасне, так і наше минуле завжди залишаються для нас відкритими й незавершеними, а
часом – і непередбачуваними. Тим більше, коли йдеться про
наше майбутнє.
Уже вкотре постає питання про опрацювання української національної ідеї як визначального чинника інтеграції
українського суспільства, її пропагування через освітньо-виховну й інформаційну сфери. І тут своє вагоме слово має сказати історична наука.
1.4. Ідентичність і суспільна пам'ять
Ставлячи на порядок денний проблему рівня національної консолідації, ми конспективно окреслимо лише найзагальніші межі її осмислення, уже озвучені в сучасному
соціогуманітарному дискурсі. Насамперед це стосується самого поняття «національна ідентичність», яке в різних країнах має різний смисл, однак не збурює таких шалених
пристрастей, як в Україні. Нагадаємо два основні широковживані смисли «ідентичності». Перший, за класичним визначенням Е. Сміта, полягає в тому, що поняття «нація»
сприймається насамперед у громадянському розумінні: «Історична територія, політико-юридична спільнота, політикоюридична рівність членів, спільна громадянська культура
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та ідеологія – ось компоненти стандартної західної моделі
нації» [13]. Є ще друга, незахідна модель, яку називають
«етнічною» концепцією нації: «її визначальною рисою є наголос на спільності походження й рідної культури. Тоді як
західна концепція наголошує, що індивід має належати до
певної нації, але може вибирати, до якої саме приєднуватись, незахідна, або етнічна, концепція не допускає такої
широти поглядів. Чи то людина зоставатиметься у своїй
спільноті, чи то емігрує до іншої, вона завжди неминуче й
органічно залишатиметься членом спільноти, у якій народилась, і довіку нестиме на собі її печать. Одне слово, нація
– це передусім спільнота людей, об'єднаних спільним походженням» [14]. Таким є переважно німецьке та східноєвропейське розуміння.
Це, так би мовити, «чисто умоглядні моделі», які в реальному житті не існують, оскільки на практиці нація виступає як етносоціальна група, у якій присутні й етнічний, і
соціальний (громадянський) елементи. Співвідношення
складових у різних країнах різне. На сьогодні вже хрестоматійним стало визначення того ж Е. Сміта: «Національна
ідентичність і нація – це складні конструкції, що складаються з багатьох взаємопов'язаних компонентів – етнічних,
культурних, територіальних, економічних і політико-юридичних. Вони означають зв'язки солідарності між членами
спільнот, об'єднаних спільною пам'яттю, міфами та традиціями, і ці зв'язки можуть, а то й не можуть утілюватись у
формі національних держав, проте вони нітрохи не подібні
на суто юридичні та бюрократичні зв'язки держави. Як дивитись концептуально, нація має поєднувати два виміри, з
одного боку, громадянські та територіальні, а з іншого – етнічні й генеалогічні, причому в кожному випадку в різних
пропорціях. Саме завдяки багатовимірності національна
ідентичність стає такою гнучкою, неподатливою силою в сучасному житті й у політиці й може ефективно поєднуватись
з іншими могутніми ідеологіями та рухами, не втрачаючи
власного характеру» [15].
Отже, у сутності національної ідентичності існує глибоко
вкорінений дуалізм. Часом переважають політичні й тери53
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торіальні елементи, часом на перший план виходять етнічно-мовні складові. І це нормальна світова практика.
Кожен порядний політик штучно не протиставлятиме громадянський чинник етнічному. Однак це не стосується українського політикуму. В умовах політичного протистояння
громадянська (політична) ідентичність цілеспрямовано протиставляється етнічній. Це протистояння набуває регіонального характеру, електорат східного й західного регіонів
штучно протиставляється один одному, унаслідок чого потерпає загальноукраїнська справа: визначення загальнодержавних пріоритетів, опрацювання стратегії подальшого
реформування суспільства, утвердження демократії. Гальмується формування середнього класу й громадянського суспільства, різке соціальне розшарування руйнує передумови
національної солідарності й громадянської ідентичності.
Як наслідок, населення не відчуває принципової різниці
між нинішнім бюрократично-корпоративним суспільством
і державним капіталізмом радянського зразка. Разом з тим,
за іронією долі, своєю незграбною стабільністю суспільство,
імовірно, більше завдячує саме пережиткам радянського
ладу й набутим при ньому навичкам виживання, аніж демократичним інноваціям динамічного розвитку. Отже, у своїй
основі ми досі залишаємось суспільством пострадянським,
а не демократичним, тому протиставлення громадянської і
національної ідентичності має скоріше спадщину радянського періоду.
Безпідставними є звинувачення українських націоналдемократів, нібито саме вони нав'язують суспільству однобічну й спрощену етнокультурну національну ідеологію.
Аби зрозуміти всю складність визначення національної ідентичності для України, на нашу думку, не варто шукати
«зловмисників», краще використати досвід, набутий населенням України в царині національної політики впродовж
радянської доби. Насамперед треба нагадати, що загальновживані в радянському лексиконі поняття «нація» і
«національність» більшовики запозичили із західної соціалдемократичної суспільно-наукової літератури, як правило
німецької, що неминуче позначилося на сприйнятті пере54
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важно етнічного розуміння нації. Взяти хоча б відому
статтю И. Сталіна «Марксизм і національне питання», яка
стала дороговказом національного будівництва в СРСР і
важливим інструментом укорінення відповідних наукових
понять. Згодом поняття «національність» було включено до
запитальника Всесоюзного перепису населення 1926 р. Хоча
навряд чи громадяни усвідомлювали змістове наповнення
цього поняття, однак мусили однозначно ідентифікувати
себе з тією чи іншою національністю/народністю. Влада отримала картину «національного складу населення СРСР»
для впровадження своєї політики.
Остаточно радянське розуміння «національності» сформувалося після введення в 1932 р. паспортної системи із відповідною графою, хоча й вона мала кілька етапів. Спершу
при отриманні паспорта кожен громадянин СРСР мав право
зазначити в графі ту «національність», до якої він сам себе
зараховував незалежно від місця народження, походження,
віросповідання, рідної мови та інших чинників. Однак уже
наприкінці 30-х років у СРСР «національність» почали
сприймати лише як спорідненість за кров'ю. Жодної особистої свободи у визначенні власної ідентичності не допускалося, знання мови, звичаїв і віросповідання – усе це
відступало на другий план. Водночас саме спорідненість за
кров'ю ставала найвизначнішою ознакою належності до тієї
чи іншої «національності» – принаймні саме на вияв такої
спорідненості були спрямовані різні інструкції, анкети й повсякденна практика. Загалом можна погодитись із висновком істориків: у СРСР «національність стала лише
питанням крові» [16]. Такою була радянська практика, хоча
на рівні комуністичної ідеології прояви націоналізму й расизму офіційно категорично засуджувалися. Однак до таких
парадоксів комуністичної доби нам годі звикати.
Доречно наголосити, що в пострадянський період саме
націонал-демократи піддали нищівній критиці цей «кревний» підхід до поняття «національності» і критерії її визначення, а в науковий обіг почали вводити поняття «етнос».
У незалежній Україні графа «національність» була вилучена з паспорта. Усі ми стали просто «громадянами
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України». Національність стала питанням особистого самовизначення, хоча на побутовому рівні часто-густо «національність», як і раніше, визначають за старими канонами –
за національним походженням батьків або ж одного з них.
Нині в середовищі української інтелігенції сформувалася
тенденція вважати розбудову «нової» української нації з її
громадянським наповненням чи не найважливішим завданням. Це зовсім не означає, що така розбудова має розпочатися з «нуля» і нації як такої немає або що «стару»
етнокультурну націю потрібно якнайшвидше ліквідувати.
У контексті викладених думок доречно навести судження відомого українського дослідника Я. Грицака: «Українська
нація існує, і в історії її формування немає нічого такого,
що говорило б про її принципову ненормальність, відсталість чи неповноцінність. Коли брати до уваги винятково
несприятливі умови постання української нації, можна
стверджувати, що український проект є найуспішнішим національним проектом у світі» [17].
Звісно, про кожне суспільне явище можна говорити
лише в динаміці: громадянська (політична) нація існує тією
мірою, якою громадянське суспільство, рівень демократії і
суспільного добробуту забезпечують їй конкретне наповнення. За словами відомого українського філософа С. Кримського, «політична нація це – український етнос плюс інші
етноси, що визнають базову роль українських цінностей, визнають українську ідею. Немає нічого дивного, що поки в
цьому немає нічого визначеного. Етнографи вважають, що
нині лише формується, але ще не сформована американська
політична нація» [18].
Українська ідентичність не є чимось постійним і непорушним, вона містить як елементи спадкоємності, так і новації. Хоча її формування – процес об'єктивний, проте
складається вона не сама по собі, а завдяки цілеспрямованій
діяльності як з боку політиків, так і з боку національної інтелігенції. Тому немає нічого дивного, коли іноді посилаються на слова першого глави уряду незалежної Італії (1861)
К. Кавура: «Ми зробили Італію, тепер ми повинні зробити
італійців». Нині ніхто не ставить під сумнів існування іта56

Василь Ткаченко. Україна: в пошуку ідентичності

лійської нації, але ж півтора століття тому таке завдання
ставилося, а в 50—60-і роки XX ст. на часі було формування
сучасної австрійської нації. На ці класичні приклади ми будемо ще не раз покликатися, оскільки це питання поки що
не знято з порядку денного в Україні.
Зрозуміло, ідеться про нібито насильницьку «українізацію», жупелом якої так люблять розмахувати певні політичні сили. Більше того, треба віддати належне українським
націонал-демократам «першого призову», які ще за радянської перебудови виробили саме громадянську концепцію
української нації: майбутні дослідники з'ясують, чи було це
даниною Гельсінським угодам, чи вибір громадянської концепції був виявом тактики самозахисту від радянських спецслужб, які намагалися всі національні рухи «підверстати»
під радикальну «бандерівщину». Так чи інакше, а мета була
поставлена амбітна. Проте для розбудови громадянської
нації потрібні значні капіталовкладення для допомоги депресивним районам (як українськомовним, так і російськомовним), зниження рівня безробіття і ліквідації причин
масової міграції населення, підвищення рівня соціальної однорідності населення, формування міцного у фінансовому і
правовому плані «середнього класу», підтримання злагоди
між різними мовно-етнічними групами, розбудови національного шкільництва й випуску навчальної літератури мовами національних меншин тощо.
Водночас мають відбутися певні зрушення в ментальності, потрібно відійти від радянського визначення національності «за кров'ю», виробити зважений підхід до самого
процесу формування національної ідентичності, адже вона
не відвічна, як це намагаються довести прихильники примордіалізму, вона змінюється відповідно до викликів часу.
З іншого боку, національну ідентичність неможливо штучно
й до безкінечності конструювати, як уважають прихильники модерністських теорій. Потрібно керуватися реальним
станом соціуму, а не ідеологічними схемами. Дослідження
львівських науковців, проведені у 1994-1996 рр. в українськомовному Львові й переважно російськомовному Донецьку, довели, що національні ідентичності «цілковито
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сформовані і протягом найближчих років немає надії, що
вони можуть змінитися. Навіть люди, які називають себе
"радянськими" ("советскими") і становлять найбільшу
(майже 45 %) групу серед опитуваних у Донецьку, насправді
не становлять, як ми помилково спочатку вважали, перехідну групу між українцями й росіянами – вони у своїх поставах ще більше відрізняються від українців, аніж
росіяни» [19].
Більш репрезентативні дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
(далі – Центр Разумкова) у 2006-2007 рр. лише підтвердили
цей факт: «Існує тенденція до формування на регіональному
рівні субнаціональних ідентичностей, підґрунтям для чого
є значний рівень збігу схем регіональної локалізації відмінних культурно-цивілізаційних, національно-етнічних, конфесійних ідентичностей громадян у різних регіонах.
За певних умов ці субнаціональні, регіональні ідентичності
можуть еволюціонувати в напрямі формування спільної, загальнонаціональної ідентичності. Однак іншим вектором їх
еволюції може стати інтеграція з певними інонаціональними ідентичностями, що може перетворитися на фактор
ризику» [20].
Усе це наводить на думку, що формування громадянської
нації є процесом довготривалим за відсутності абсолютних
гарантій щодо його реалізації. Констатуючи, що шлях до демократії через творення нації, без сумніву, сповнений небезпек (іншого шляху просто не існує), Я. Грицак разом із тим
застерігає: «Досвід Центральної і Східної Європи засвідчує,
що більшість спроб створити тут політичні нації зазнала
краху. Так було не лише з польською політичною ідеєю – ця
доля спіткала й авторитарну Російську імперію, і тоталітарний Радянський Союз, і демократичну Чехословаччину.
У тому сенсі спроба України утворити націю, яка б групувалася на політико-територіальному компоненті, є однією з останніх спроб у цьому регіоні, і в цьому сенсі її досвід –
вдалий чи невдалий – є і буде унікальним» [21].
Загалом у сучасному світі національні ідентичності поступово перебудовуються, оскільки ототожнюють себе з пев58
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ними образами пам'яті про «спільність історичної долі» в
суспільному процесі й системою соціокультурних цінностей
того чи іншого народу. Це стосується не лише країн пострадянського простору, а й, наприклад, США та Канади, а
надто країн Європейського Союзу. Почастішали публікації
матеріалів конференцій та дослідницьких проектів, які містять ідею «формування» чи «створення» нової європейської
ідентичності, де йдеться про політичну й економічну інтеграцію, міграційні процеси й прозорість кордонів, зрештою,
про написання нової «наднаціональної історії», яка б відповідала завданням розбудови нової Європи. Щоправда, поки
що важко уявити, якими виявляться результати цих масштабних проектів, особливо з огляду на те, що й на Заході
не зовсім розуміють, якою мірою політики дослухатимуться
до думки істориків і чи дослухатимуться взагалі. Що вже говорити про українських політиків, які здебільшого звикли
до того, що історики мають діяти в руслі настанов керівництва, його «генеральної лінії».
Однак годі про політиків. Чи готові самі історики виконувати свою чи не найголовнішу освітню функцію – формувати національну ідентичність? Виявляється, що не все так
просто й однозначно. Почати хоча б з того, що нині ведуться
дискусії щодо змісту самого поняття «історія». У своєму
первісному значенні це давньогрецьке слово означало і
«оповідь про пізнане» (тобто представлення результатів дослідження), і «оповідь про минуле». Нині це слово використовують у трьох значеннях: 1) як минуле, тобто як один з
елементів тріади «минуле—сучасне—майбутнє»;
2) оповідь (наратив) про певну подію чи події;
3) наука, що вивчає минуле.
Кожне з цих значень нині переосмислюється. Насамперед це стосується тріади «минуле—сучасне—майбутнє», яку
поставив під сумнів ще родоначальник християнської філософії Августин Блаженний: «Неточно висловлюються про ті
часи, коли кажуть: минуле, сучасне, майбутнє; а було б точніше, здається, висловлюватися так: сучасне минулого, сучасне майбутнього». У наші дні це положення привертає до
себе дедалі більше уваги, зокрема щодо трактування смислу
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історії німецьким філософом К. Ясперсом. Минуле, на його
думку, постає в нашій пам'яті лише уривками, а майбутнє
й узагалі темне: «Перед нами розверзлась безодня минулого
й майбутнього» [22]. За Ясперсом, лише теперішнє могло б
бути осяяне світлом. Однак саме воно виявляється непроникним, бо ясним воно було б лише при повному знанні минулого, яке слугує йому основою, і майбутнього, яке сучасне
приховує в собі. Зрештою, у своїх наукових дослідженнях
«ми прагнемо до усвідомлення ситуації нашого часу» [23].
Сумнівність першого значення історії як минулого ставить під сумнів і третє значення – наука, що вивчає минуле.
Тобто критичному аналізу піддають два основні постулати
«історичної науки» чи, як нині кажуть західні науковці, «історичного знання». Перший – що історія вивчає процес розвитку людства, який має спільну логіку й спрямування, і
другий – що цей процес узагалі не піддається об'єктивному
науковому пізнанню. Ці проблеми К. Ясперс вирішував у доволі оригінальний спосіб. Він виходив з того, що людство
має спільні витоки й спільну мету. Проблема полягає в тому, що «ці витоки й ця мета нам невідомі, у всякому разі у
вигляді достовірного знання. Вони відчутні лише в мерехтінні багатозначних символів. Наше існування обмежено
ними. У філософському осмисленні ми намагаємося наблизитися до того й другого, до джерел і до мети» [24]. К. Ясперс
не заперечує важливості майбутнього в усвідомленні як сьогодення, так і минулого. Більше того, він стверджує, що без
прогностичного уявлення про майбутнє взагалі не може бути
філософського осмислення історії: «Однак майбутнє не може
бути досліджене. Дослідженню доступне лише те, що є реальністю, тобто те, що вже відбулося. Майбутнє ж заховано
в минулому й сьогоденні, ми бачимо й домислюємо його в реальних можливостях» [25].
Отже, хочемо ми того чи ні, але кожен історик-дослідник
неминуче стає заручником сьогодення. Тут ідеться не лише
про вплив суспільних інтересів чи пряме соціальне замовлення з боку державної політики – такого роду вплив завжди був і завжди визнавався сумлінними дослідниками.
Мається на увазі глибше розуміння того, що сам образ ми60
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нулого в історичній науці не може бути «об'єктивним» у
принципі. Будь-яка версія минулого є лише його «реконструкцією» в кращому випадку або в гіршому – довільною
«конструкцією», яка взагалі має мало спільного зі «справжнім» минулим. Відомий французький філософ П. Рікер
уважав, що в XX ст. відбулися певні зрушення в розумінні
історичного знання: «...історію подій замінила історія інтерпретацій». Отже, традиційно приписувана історикам роль
постачальників об'єктивних наукових знань, як і сама можливість адекватного осягнення минулого, була поставлена
під сумнів. Дедалі частіше висловлюються думки про те, що
історію потрібно кваліфікувати не як галузь наукових
знань, а як мистецтво чи красне письменство [26].
Цим пояснюється й підвищена увага до ще одного значення терміна «історія» – оповідь (наратив). Уже в 70-і роки XX ст. ця проблема стала об'єктом прискіпливого
розгляду науковцями, які несподівано «відкрили» для себе,
що посередником між минулим та істориком, котрий його
досліджує, є не що інше, як мовні тексти. Усе, що було до
появи письма, належить до передісторії. Отже, логіка й технологія викладу історії зводиться до аналізу різноманітних
оповідей про минуле, успадкованих від предків, а результати наших досліджень є такими самими оповідями. Тобто
наші знання про минуле – це опис послідовності подій (наративів), складений на основі інших описів.
Зазначене вище зовсім не означає, що історична наука зайшла в глухий кут. Кожен дослідник має самостійно визначити своє місце в суспільному процесі й міру власної
відповідальності за адекватну відповідь на виклик часу з
урахуванням загальнонаціональних інтересів свого народу
й відповідальності перед нащадками та пам'яттю предків.
Те, що ми не знаємо, що на нас чекає, не повинне паралізувати нашу волю до щоденного вдосконалення життя, оскільки, за К. Ясперсом, кожне судження про майбутнє або
спонукає нас до якоїсь дії, або ж відвертає від чогось. Та й
взагалі, увесь характер нашої діяльності залежить від того,
чого ми сподіваємося від майбутнього, а також від наших
уявлень про можливі шанси і їх реалізацію. Проте наші
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прогнози щодо майбутнього мають зберігати раціональний
смисл: уводити нас до сфери можливого, намічати відправні
точки нашого плану й наших дій і лише на цій основі відкривати перед нами далекі обрії, посилюючи тим самим відчуття свободи як усвідомлення саме можливого. Варто
виходити з того, що «справжня дійсність притаманна лише
нинішньому. Абсолютна впевненість у майбутньому може
позбавити нас реальної дійсності. Прогнози майбутнього
спасіння можуть відволікти нас від сьогодення, тоді, як по
суті справи, лише воно й належить нам. Тільки відповідальність за нинішнє дасть змогу нам відчути відповідальність
за майбутнє» [27].
Отже, майбутнє постає з минулого, від розуміння історії
нашої країни залежить вибір, який маємо робити вже сьогодні, щоб не було пізно завтра.
1.5. Україна як «європейський проект»
Якою мірою наше потрактування історії України відповідає набуткам сучасної філософії історичного дискурсу, забезпечення національної ідентичності й консолідації
суспільства, його громадської безпеки? Чи відповідає рівень
наших знань цілям «європейського проекту»: навчитися
жити разом; навчитися набувати знань; навчитися працювати; навчитися жити? На яку роль і місце ми можемо сподіватися в цьому проекті? Наскільки «український проект»
національної
самоідентичності
відповідає
загальноєвропейському шляху і чим різниться?
Ствердно відповідаючи на запитання про нашу «європейськість», ми разом з тим маємо враховувати застереження,
на яких наголошував свого часу професор Празького
університету М. Грох у своєму революційному історико-соціологічному дослідженні своєрідності національних рухів
у країнах Центральної і Східної Європи. М. Грох зробив акцент саме на тому, що інші дослідники вважають за несуттєве, – на різниці історичного часу, у який відбувалися
національні рухи, а також на відмінності соціальних передумов і економічних обставин у державах різних частин Європи [28].
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Скористаймося і ми визнаною у світі моделлю М. Гроха
для розгляду питання національної ідентичності українців.
Насамперед спробуємо класифікувати й оцінити досвід створення української нації як процесу, що не в 1991 р. розпочався і не на Майдані 2004 р. досяг точки біфуркації з
проблематичними перспективами виходу зі стану кризи.
Варто застерегти, що пояснити основні проблеми формування сучасних націй спроможні хіба що колективи дослідників, навряд чи це під силу окремим авторам. Тому
сприйматимемо цей виклад не як «істину в останній інстанції», а як заклик до подальшої широкої дискусії.
Спочатку розглянемо термінологію, насамперед поняття
«нація». На думку М. Гроха, нація визначається як велика
соціальна група, що характеризується об'єктивними відносинами (економічні, політичні, мовні, культурні, релігійні,
географічні, історичні) та їх суб'єктивними відображеннями
в колективній свідомості. Три з перелічених чинників є безперечними: 1) «пам'ять» про спільне минуле, що трактується як «доля» групи чи її ядра; 2) насиченість та
інтенсивність мовних і культурних зв'язків, які забезпечують вищий рівень соціальної комунікації в межах групи,
аніж поза нею; 3) концепція рівності всіх членів групи, організованих у громадянське суспільство.
Європейське розуміння нації у викладі М. Гроха тим
важливіше, що в засобах масової інформації час від часу нас
закликають не захоплюватися «форсованою українізацією,
наприклад, теле– і радіоефіру» або ідентифікувати себе «без
прив'язки до "стародавньої" традиції історичних міфів "про
славне козацьке минуле" тощо». Звучить нібито надзвичайно модерно, але на ділі виходить, що українці мали б
відмовитися від тих окреслених М. Грохом двох «абсолютно
неодмінних передумов», які становлять сутність нації –
«пам'ять» про спільне минуле та вищий рівень мовної і
культурної комунікації. Та оскільки третя передумова – громадянське суспільство – у нас іще доволі кволе, практично
йдеться про заклик до розмивання самого феномену «українська нація», якими б добрими намірами це не пояснювалося.
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За М. Грохом, процес формування нації відбувався у два
етапи різної тривалості: відправний момент датується середньовіччям, а другий етап припадає на час переходу до капіталістичної економіки й громадянського суспільства.
Щоправда, є тут і регіональна своєрідність: по всій Західній
Європі рання державність складалась, як правило, за умов
панування однієї етнічної культури (за невеликим винятком), що згодом уможливило перетворення – шляхом реформ чи революцій – на сучасне громадянське суспільство
паралельно з формуванням національної держави. Інакше
складалася ситуація в Центральній та Східній Європі: тут
«іноземний» правлячий клас домінував над етнічними групами, які проживали компактно, однак не мали «власної»
знаті, політичної єдності чи тривалої літературної традиції.
Початком будівництва націй у сучасному розумінні, зазначає М. Грох, можна вважати обговорення власної етнічної належності окремими групами в межах недомінантної
етнічної спільноти, котрі й починають сприймати свою етнічну групу як таку, що має шанс перетворитися в майбутньому на повноцінну націю. Як правило, ішлося про
виконання трьох груп завдань: 1) розвиток національної
культури, заснованої на місцевій мові, використання її в освіті, управлінні та економічному житті; 2) набуття
громадянських прав і політичного самоуправління за умови
досягнення автономії чи повної незалежності; 3) створення
завершеної соціальної структури, що пронизує всю етнічну
групу – освічену еліту, клас чиновників і підприємців, вільних селян і організованих робітників. Дорога до поставленої
мети може виявитися довгою й звивистою, трапляється й
так, що доводиться повертатися на висхідні позиції і починати все з початку. Траєкторія до незалежності вичерпувалася лише тоді, коли всі три завдання виконано.
На цьому шляху можна виокремити три етапи або структурні фази, коли йдеться про характер і роль діючих соціальних сил і ступінь національної самосвідомості в рамках
етнічної групи як цілого. На першому етапі (фаза А) енергія
активістів національного руху спрямована насамперед на
ретельне дослідження мовних, культурних, соціальних та
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історичних рис недомінантної групи й на закріплення цих
чинників у свідомості співвітчизників. На другому етапі
(фаза Б) формується нове покоління активістів, які намагаються завоювати якнайбільше прибічників серед представників своєї етнічної групи задля реалізації планів щодо
створення майбутньої нації шляхом агітації з метою пробудження національної самосвідомості. Третій етап (фаза В)
включає час формування масового руху, розвиненої соціальної структури й політичних організацій, які утворюють,
наприклад, консервативно-клерикальне, ліберальне, демократичне чи ще якесь крило, кожне з яких має власну програму.
Отже, «прелюдія» національного будівництва припадає в
Україні на часи пізнього середньовіччя, коли населення перебувало під гнітом «зовнішнього» польського правлячого класу.
Нагадаймо окремі сторінки нашої минувшини, які ілюструють
шлях України до свободи та незалежності. Звернімося до феномену козаччини. Як відомо, перші письмові згадки про українських козаків трапляються в 1489 та 1492 рр. Різке
зростання чисельності козацтва припадає на XVI ст. – у 50-х
роках Д. Вишневецький об'єднує козаків і створює Запорозьку Січ, яка стала зародком української державності.
У конституційних рамках Речі Посполитої, де монополія
влади належала шляхті, міщанський стан мав досить обмежені права, а селянство було цілковито закріпачене, козаків
не можна було зарахувати до жодного зі станів – вони виявилися зайвими в Польсько-Литовському королівстві.
Напруження між козаками і владою зростало і призвело до
козацьких повстань, а згодом і до визвольної війни.
Ще під час повстання 1594-1596 рр. його керівник С. Наливайко виношував проект створення незалежного від Речі
Посполитої руського (українського) князівства на території
від Дніпра до Дністра. Поразка козацьких повстань не завадила процесу формування української еліти. Варто згадати
й про величезну заслугу гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, який у 1620 р. вступив з усім козацьким військом до
Київського братства і в такий спосіб об'єднав військову силу
з церковною та культурною верхівкою України. Згодом він
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запросив до Києва єрусалимського патріарха, з допомогою
якого і відродив в Україні православну церкву. Доленосна
мета створення української держави була досягнута під безпосереднім керівництвом Б. Хмельницького в ході Національно-визвольної війни, що розпочалася у 1648 р. Якими б
трагічними подіями вона не супроводжувалася, однак національна держава на правах автономії протрималася на теренах Лівобережжя аж до початку 80-х років XVIII ст. Після
третього поділу Польщі в 1795 р. українські землі опинились у складі двох великих імперій – Російської (9/10 території України) та Австрійської. Згодом підросійська Україна
була поділена на дев'ять губерній, які проіснували до початку XX ст.
Попри всі негаразди, не можна не віддати належне козацькому визвольному рухові й автономії часів Гетьманщини, сприймати це минуле лише як «козацький міф». Навіть
коли паростки автономного самоуправління знівечили, здобутки цього першого етапу процесу розбудови нації безумовно стали ресурсами для наступних етапів становлення
нації. «Пам'ять» про минулу незалежність чи автономну
державність, яка стосувалася далекого минулого, надалі відігравала неабияку роль у стимулюванні національно-історичної самосвідомості й етнічної згуртованості.
Політика гноблення з боку Російської та Австрійської імперій негативно позначилася на формуванні української
нації. Однак процес зростання національної самосвідомості
тривав, зокрема відбулися певні зрушення в галузі розвитку
історичних знань. У 1674 р. Лаврська друкарня видала приписуваний І. Гізелю «Синопсис» – перший короткий нарис
історії України від найдавніших часів. Поширюються козацькі літописи – Літопис Самовидця, літописи Григорія
Граб’янки та Самійла Величка. Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. з'являється анонімна «История Руссов, или
Малой России», написана з патріотичних позицій.
Активізації національного руху сприяло збільшення
української інтелігенції, що сформувалася в Києво-Могилянській колегії (1632), згодом академії (1701), та нововідкритих університетів у Львові (1661), Харкові (1805),
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Києві (1834) та Одесі (1865). Активізується культурницька
діяльність. У виданій 1798 р. поемі «Енеїда» І. Котляревський уперше підніс українську мову до рівня літературної.
У 1842-1843 pp. з'являється 5-томна «Історія Малоросії»
М. Маркевича. У другій половині XIX ст. історичну науку
потужно розвивають М. Костомаров, В. Антонович, О. Єфименко, Д. Багалій, фундаментальну дослідницьку роботу
розпочав М. Грушевський. Зростає інтерес до вивчення
українського фольклору – М. Цертелєв, М. Максимович,
М. Костомаров, І. Срезневський, О. Бодянський.
Ідеї Великої французької революції радикалізували
українське суспільство. Виникають опозиційні царському
режиму перші таємні організації – масонські ложі (І. Котляревський, Г. Тарнавський, С. Кочубей). Діяльність Кирило-Мефодіївського братства (1845-1847), яке ставило за
мету національне визволення України, можна охарактеризувати як спробу перейти від культурницького до політичного характеру боротьби. У 1861-1862 рр. колишні
братчики видають у Петербурзі журнал «Основа», який
сприяв пробудженню національної свідомості української
інтелігенції, розпорошеної по всій імперії. З виходом 1840 р.
«Кобзаря» за українською мовою остаточно утверджується
статус літературної. У 50-70-х роках XIX ст. активно розгортають свою діяльність напівлегальні гуртки «Громади» з керівним центром на чолі з В. Антоновичем, П. Чубинським,
О. Русовим.
Реакція царського самодержавства на такий сплеск діяльності була жорсткою. Циркуляром міністра внутрішніх
справ П. Валуєва (1863) було заборонено друкування й викладання українською мовою: «Ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може». У 1876 р.
підписано Емський указ Олександра II, який заборонив увезення до імперії українськомовної літератури (надрукованої
в Австро-Угорщині чи Швейцарії), постановки п'єс і виконання пісень українською мовою (лише в перекладах на російську), не дозволяв використання української мови в
початкових школах, державних закладах. Та й сама назва
«Україна» була заборонена. Стало зрозуміло, що боротьбу із
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самодержавством потрібно переводити в політичну площину: у 1900 р. в Харкові вперше було утворено Революційну українську партію.
Аналогічні процеси тривали й у Західній Україні. Тут
«батьки» національного відродження (поч. XIX ст.) вийшли
із середовища греко-католицького духовенства (І. Могильницький). У Львові з 1830 по 1837 р. діяв культурноосвітній гурток «Руська трійця» (М. Шашкевич,
І. Вагилевич, Я. Головацький). Під час революційних подій
1848 р. в Австрії українська інтелігенція створила українську політичну організацію – Головну руську раду, яка вимагала утворення української автономії. У другій половині
XIX ст. створюється кільце громадсько-політичних рухів:
москвофіли, народовці, радикали. Першою політичною партією стала утворена в 1890 р. Русько-українська радикальна
партія (І. Франко, М. Павлик).
Немає потреби переповідати в цьому дослідженні всі перипетії Української національно-демократичної революції
1917-1920 рр., за якої було створено й знову втрачено незалежну державу. Тим більше звертатися до трагічних сторінок «розстріляного відродження» української інтелігенції,
жахливих часів голодомору та практики геноциду проти
населення західних областей України. Про це вже чимало
написано і ще буде час і нагода повернутися до цього знову.
Ми ж нагадали деякі події національно-визвольного руху в
Україні лише з однією метою – показати, що немає ніякого
фатального цивілізаційного розколу (за С. Гантінгтоном),
який нібито автоматично перетворює її на країну з невизначеною, гібридною і фрагментарною ідентичністю, що фактично виключає формування нації в її класичному –
«націонал-державному» – розумінні, оскільки «цивілізаційний підхід при цьому фокусується на "лінії розлому", яка
проходить по Україні, ділячи її на православну східну й уніатську західну частини», що «підкреслює можливість розколу України» [29].
Як і інші народи Європи, українці пройшли всі три фази
розбудови нації: дослідники-ерудити «фази А» відкривали
етнічну групу й закладали основу її наступної ідентичності;
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наступна «фаза Б» характеризувалася широким соціальним
рухом за культурні й політичні перетворення; а потім на
етапі «фази В» з'являється національна держава. Інша
справа, що часто лідери та й сам масив «недомінантної етнічної групи» виявлялися недостатньо політично освіченими і не мали належного практичного досвіду внаслідок
гніту царського абсолютизму, в умовах якого розвивалися
українці. Проте це спільна біда всіх народів, які опинилися
під контролем новітньої імперії – Радянського Союзу. Невже
цей «цивілізаційний розлом» проходить майже по всіх пострадянських республіках, які борсаються в пошуках власного шляху?
Насамперед усім нам потрібно затямити, що немає нічого більш далекого від правди, аніж провінційне уявлення
про те, що нинішні труднощі або й безлад є наслідком звільнення якихось споконвічних ірраціональних сил націоналізму, які були «заморожені» більшовизмом, а тепер після
майже столітнього колапсу знову ожили. Значно продуктивніше розглядати сили, що реформують посткомуністичний простір упродовж останніх 18 років, як нову фазу
національних рухів, цілі яких багато в чому збігаються з цілями національних рухів XIX ст., хоча дечим істотно відрізняються.
Найбільша подібність, зауважує М. Грох, «полягає в тому, що сьогодні відтворюється та сама триєдина комбінація
завдань, яка становила національну програму сто років
тому». Тобто йдеться про спільну історичну пам'ять (1), насиченість та інтенсивність мовних і культурних зв'язків (2)
і, нарешті, про загальну рівність людей, організованих у громадянське суспільство (3). Шляхи й методи вирішення цих
питань, зрозуміло, не тотожні минулим часам, але спільний
пафос тісно пов'язує їх між собою.
У реалізації соціальних програм, які б відповідали новим
умовам, типовою стає картина швидкої заміни одних правлячих груп та їх лідерів на інших, які повною мірою домагаються конкретної мети: забезпечити цілісність соціальної
структури модерної нації, форсовано створюючи водночас і
капіталістичний клас за зразком західних держав. Нічого
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дивного немає в тому, що в цьому класі вони намагаються
забезпечити й собі провідне становище. Біда в тому, що,
переслідуючи свої вузько корпоративні цілі, вони часто нехтують завданнями загальнонаціонального характеру.
У суспільстві назріває криза, і тоді, переймаючись ідеєю
створення високоструктурованого сучасного суспільства,
представники інших соціальних прошарків і різних політичних течій починають боротьбу за консолідацію національних сил. Саме це ми й бачили на Майдані у 2004-2005 рр.
Масовість руху пояснюється й тим, що після краху комуністичного правління й планової економіки усталені суспільні
зв'язки зруйнувалися, залишивши загальне відчуття тривоги й незахищеності. У цій атмосфері національна ідея починає успішно монополізувати роль чинника інтеграції:
«Нас багато, нас не подолати!»
Навряд чи людей змогли б об'єднати «абстрактні процедурні форми демократії». У разі сильного стресу люди шукають захищеності й надійної системи суспільної безпеки,
яку (чи образ якої) може дати їм відчуття єдності з власною
національною групою. Не етнічною, а саме національною,
коли за нових умов створюється новий персоніфікований
образ нації, що об'єднує всіх, хто нині живе в Україні і
переймається її долею. Тому «славне минуле» України має
жити в пам'яті кожного громадянина, а її поразки – обурювати й сприйматися як особиста невдача (чи образа), яку не
можна забути і з якою неможливо змиритися. Чи не цей
чинник національної єдності став провідним, коли на Майдан людина йшла в юрбі, а на Майдані опинялася серед народу?
Зрозуміло, що розв'язання національного питання потребує щонайбільшої делікатності й глибокої внутрішньої
культури. Кожному національному організму потрібен певний простір. І тут важливо визначитися, на якому принципі
він має будуватися: як обшир, що характеризується етнічною однорідністю населення як групи із спільною мовою і
культурою, чи на розумінні історичної території з її традиційними кордонами, у яких часто співіснують й інші етнічні
групи зі статусом меншості. За цих умов лідери нових націо70
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нальних рухів не можуть допустити проголошення державних кордонів сферою домінування лише титульної нації,
уважаючи при цьому національні меншини територіальними аутсайдерами.
Однак тут є й інший бік справи. М. Грох звертає увагу на
те, що за часів Австрійської чи Російської імперій представники національної більшості часто зневажали мови національних меншин, принаймні не вважали за потрібне їх
вивчати й користуватися ними. Після розпаду, наприклад,
Австро-Угорщини і утворення ряду незалежних держав
представники домінантної німецькомовної групи «раптом
побачили, що їхній статус звівся до рівня офіційної меншості. Як правило, вони й після цього не бажали змиритися
з переважанням мови малих – але тепер домінуючих –
націй, під управлінням яких їм доводилося жити: чехів, румунів, поляків та інших. Це була вибухонебезпечна ситуація, наслідки якої з утворенням Третього рейху в Німеччині
стали зловісними. Нині відбувається такий самий процес пониження національного статусу росіян, які в колишніх республіках, а нині в незалежних державах стають меншиною.
Подібні історичні паралелі між становищем Volksdeutsche і
становищем, так би мовити, Volksrussen вражають і породжують тривогу» [ЗО].
Ці застережливі слова М. Гроха не безпідставні – достатньо було подивитися телевізійні кадри з Криму, де
навколо новозбудованої української школи в селищі Комсомольському (поблизу аеропорту «Сімферополь») були виставлені пікети з вимогою «не допустити українізації», – і це
при тому, що на півострові діє 619 російських шкіл і лише
11 кримськотатарських і 6 українських. Насторожує скандування пікетувальників: «Нас багато – вас мало!» Нагнітання пристрастей в контексті «ми» – «вони», звісно, до
добра не доведе, що зайвий раз підтверджує необхідність
розгляду проблеми національної ідентичності в контексті
суспільної безпеки.
Крім внутрішньої самоідентифікації, національні рухи
новоутворених держав мають також проблеми визначення
свого місця у світі. їхня поява на історичній арені відбулася
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в такий час, коли в західній частині Європи вже реально втілюється ідея європейської інтеграції. Щоправда, як засвідчили останні референдуми, нині конституційне майбутнє
Європейського Союзу визначають дві суперечливі тенденції:
1) прагнення, аби Європа стала континентом для громадян незалежно від їхньої етнічної належності;
2) дотримання принципу етнічних відмінностей і збереження в Європі окремих «націй-держав». Це ставить проблему й перед лідерами тих новостворених пострадянських
держав, які заявляють про своє прагнення до євроінтеграції.
Україні навряд чи варто декларувати однозначну прихильність до того чи того варіанта європейської інтеграції.
І то не з якихось тактичних міркувань чи бажання комусь
сподобатися. Потрібно виходити з реальної внутрішньополітичної ситуації: у нашій країні відбувається двоєдиний
компліментарний процес національної ідентифікації з ядром титульної нації, що ґрунтується на власному історичному досвіді, а з другого – процес сприйняття європейських
цінностей, який утілює нові громадянські надії й розширює
обрії. Процес цей об'єктивний, двоєдиний і внутрішньо не
суперечливий, тому силове втручання в нього на користь однієї складової може порушити той тендітний і крихкий баланс національного консенсусу, який поки що вдається
підтримувати.
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ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ
Сучасність безперервно виростає з минулого і, виконуючи свою історичну місію, сама відходить у минуле. Історія
виступає у двох іпостасях: 1) як поступ суспільства в просторі й часі; 2) як предмет вивчення науки – історіографії,
історіософії й філософії історії. Ми сприймаємо історію як
минуле людського суспільства, ретроспективне освоєння
якого (визнання його як власної історії) розкриває людині
історичний характер сучасності. Індивід, занурений в історію, співвідносить свою соціальну поведінку з глибинною течією історії. Якщо в суспільствах, націлених на прогрес,
історичний час уважають спрямованим із минулого через сучасне в майбутнє, то в історичній свідомості традиційних
суспільств минуле ставлять попереду сучасного – це взірець,
до якого належить максимально наблизитися.
Відомий англійський дослідник Р. Коллінгвуд наголошував на тому, що історія як наука існує для людського самопізнання: «Єдиний ключ до питання, що може зробити
людина, лежить у її минулих діях. Цінність історії полягає в
тому, що завдяки їй ми пізнаємо, що людина зробила, і тим
самим – що вона собою являє» [1]. На важливості історичного
самопізнання наголошував свого часу і К. Ясперс: «Історичний процес може перерватися, якщо ми забудемо про те, чого
досягли, або якщо досягнуте нами впродовж історії зникне з
нашого життя. Навіть майже безсвідома стабільність способу
життя й мислення, що склалася в силу звички і само собою
зрозумілої віри, і стабільність, яка щоденно формується сукупністю суспільних умов і нібито закорінена в самих глибинах нашого існування, починає хитатися, як тільки
змінюються суспільні умови. Тоді повсякденність пориває з
традицією – утрачається історично сформований етнос,
звичні форми життя розпадаються і запановує цілковита непевність. Атомізована людина перетворюється на випадкову
масу неісторично укладеного життя, яке, будучи все-таки
людським життям, сповнене – відкрито чи таємно під покривом вітальної сили свого існування – тривоги і страху» [2].
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Отже, без відповідної викликам часу історичної свідомості
сон розуму породжує й надалі породжуватиме чудовиськ.
2.1. Спонуки модернізації
Слова «тривога» і «страх» у нашому випадку є не поетичною метафорою, а відображенням факту невирішеності впродовж 18 років незалежності цілого комплексу
невідкладних суспільних завдань: утвердження державності, формування демократичних і ринкових відносин,
відродження національної культури, розбудови громадянського суспільства та налагодження плідного співробітництва з народами світу. Певна річ, розв'язання цих
проблем під силу лише консолідованому суспільству,
людям, об'єднаним спільною волею, розумінням ситуації,
усвідомленням світових тенденцій, баченням перспектив
вітчизняного розвитку, здатним до творчої діяльності.
А тим часом перманентна криза сучасного українського
суспільства, що подеколи входить у фазу політичного паралічу, знову й знову регенерує застарілу українську недугу – комплекс меншовартості, зневіру в здатність до
самоорганізації в національній державі.
У нашу добу «тривоги» й «страхи» породжують і нові
зовнішні чинники. Світове співтовариство, яке утворилося
завдяки глобалізації в багатьох сферах, а не лише в економічній, поставило під сумнів прерогативи національної
держави, уздовж і впоперек пронизуючи її територіальні
кордони соціальними залежностями, не пов'язаними з
певною національною територією, мережею комунікацій,
різними моральними нормами й звичаями порівняно з
традиційною національною свідомістю. Нині ми маємо
якнайсерйозніше осмислити виклики нового історичного
етапу розвитку держави та суспільства, усвідомити, куди
рухатися далі, як вибудовувати свій політичний курс, що
вважати пріоритетним. Від цього значною мірою залежить, якою буде Україна в найближчому майбутньому, у
перспективі, а можливо, й назавжди.
У цьому контексті, як ніколи, актуально звучать нові
вимоги до соціогуманітарних наук – філософії й політології,
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соціології й економічної теорії, літератури й історії, – які,
власне, і формують теоретико-світоглядну основу внутрішніх
настанов людини. На превеликий жаль, тут є чимало проблем,
оскільки саме ця сфера науки за комуністичної системи була
чи не найбільш деформована. Саме тоді за науковоподібним
пишномовством буйно розквітали схоластика й міфотворчість, а гуманітарна освіта виконувала швидше пропагандистську, аніж просвітницьку функцію. Розплата була неминуча
– науково-освітній вакуум у соціогуманітарній сфері призвів
до того, що Генеральний секретар ЦК КПРС Ю. Андропов був
змушений, зрештою, визнати: «Ми не знаємо суспільства, у
якому живемо». Ці слова прозвучали як поховальний дзвін
перед остаточним розпадом Радянського Союзу.
Чи зробили ми належні висновки з уроків історії?
Соціологічні дослідження, проведені Центром Разумкова на
сімнадцятому році незалежності, засвідчують тривожні симптоми: у липні 2008 р. 49 % опитаних не вважали Україну
незалежною державою. Упевнені, що Україна є справді незалежною державою лише 36 %. Щоправда, на думку громадян, порівняно з першим десятиліттям незалежності,
рівень життя населення, соціальна захищеність і рівень демократії за останні передкризові роки поліпшились. Однак
на запитання про програш чи виграш їхньої власної сім'ї від
здобуття Україною незалежності респонденти відповіли так:
більше виграли – 23 %; більше програли – 47 %; так і не зрозуміли – 30 %. Навряд чи нинішня кризова ситуація додала
оптимізму в цьому питанні.
Такі настрої мають свої причини – до 2015 р., коли сподіваються досягти ВВП рівня 1990 р., чисельність населення України зменшиться з 51 млн (у рік проведення
референдуму про незалежність) до 43 млн осіб. Така
прогнозована демографами втрата (уже недораховуємо
понад 5 млн) «затемнює» соціальні перспективи, породжує
песимізм, а часом і зневіру. Серед основних причин цього
явища називають перманентні політичні й економічні
кризи, які неминуче впливають на самопочуття й настрої
населення, а також перенасичення українських ЗМІ
негативною інформацією [3].
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Власне, оптимізм переважає тоді, коли держава забезпечує формування у своїх громадян почуття захищеності й
справедливості. Як засвідчили опитування, більшість
громадян України не почуваються захищеними ні від чого:
від стихійних лих – 91 %; від техногенних катастроф –
89 %; від терористичних актів – 85 %; від епідемічних захворювань – 84 %; від воєнної агресії – 81 %; від зазіхань на
власність (будь-яку – від бізнесу до життя) – 79 %. Після
проголошення на Майдані гасла «Закон один для всіх», за
даними Українського союзу промисловців і підприємців, до
початку 2007 р. в країні діяло до 50 рейдерських груп, що
вилилося в симптоматичну цифру – до 3 тис. незаконно захоплених підприємств. Рейдерство перетворилося на потужний розгалужений бізнес із колосальним оборотом капіталу.
Турбує те, що шляхи вирішення нагальних суспільних
потреб більшість українців вбачає не в подальшому утвердженні демократії. На думку 72 % опитаних, для успішного розвитку України важлива поява сильного лідера, котрий
матиме широкі повноваження. І відсоток таких людей зростає, особливо в період фінансово-економічної кризи, час виходу з якої мало хто береться передбачати. Люди вже вкотре
сподіваються, що передані «сильній особистості» повноваження будуть використані для: створення правової держави
– 90 %; гарантування цією правовою державою соціального
захисту громадян – 92 %; утілення ідеї рівності й справедливості – 85 %. Отже, люди знову покладають надії на появу
«сильної руки» і демонструють зневіру в можливостях громадянського суспільства, здатності самоорганізовуватися й
особисто впливати на перебіг подій у країні [4].
Із цього випливає незаперечний висновок: ми ще не досягли того рівня ідентичності – національної, громадянської, культурно-цивілізаційної, – який дав би нам
змогу зосередитися на пошуку власної адекватної відповіді
на виклик часу. А тим часом потужні процеси глобалізації
означатимуть для України «розмивання та ослаблення всіх
можливих національних бар'єрів і все більш глибоке занурення у висококонкурентне й об'єктивно вороже глобальне
середовище» [5]. Ідеться не лише про поширення наркоти77
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ків, наростання корупції, незаконне використання інтелектуальної власності, відмивання грошей і посилення нелегальної міграції. Непокоїть процес перетворення України на
таку собі глобальну маргінальну «сіру зону», населення якої
віддає перевагу голлівудському кінематографу та західній
чи російськомовній «попсі», відтіснивши власну культуру
й освіту на периферію. Україна, насамперед її молоде покоління, стає дедалі відкритішим для нових загроз, до яких
суспільство загалом не підготовлене, оскільки управлінські
та наукові кола лише останнім часом почали серйозно звертати увагу на відсутність консолідації суспільства перед загрозами глобалізації.
Ніхто не заперечуватиме, що людство досягло небачено
високої технологічної стадії розвитку, для якої характерний інформаційний бум Інтернету, з його «прірвою»
найрізноманітніших відомостей про життя світу. Це створює ефект присутності, але водночас формує віртуальне й
украй засмічене середовище існування людини, часто далеке від нагальних проблем того чи того народу та шляхів
їх розв'язання [6]. Проблема в тому, що за умов домінування та експансії інформаційного продукту невеликої
групи країн поле культурного діалогу між народами неабияк звужується, а культурне розмаїття суспільств поставлене під загрозу. Це стосується й України з її тисячолітньою
історією й водночас підірваним (посттоталітарним, постгеноцидним і постчорнобильським) генофондом народу.
Отже, виклик часу полягає в тому, що наукова громадськість має розглядати питання національної ідентичності
насамперед у руслі національних інтересів України, подальшого буття українського народу як суб'єкта історії, завдання консолідації української нації. Оскільки освіченість
людини значною мірою визначає рівень її розвитку, то
першим нашим завданням має стати утвердження і в громадській думці, і в суспільній практиці справжньої пріоритетності сфери освіти як необхідної умови національного
розвитку й національної безпеки. Нам потрібно згуртувати
українську націю навколо проблеми освіти, об'єднати зусилля не лише освітян, а й усього суспільства [7].
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Одна з основних проблем самоідентифікації України –
вироблення спільної історичної пам'яті, відчуття спільності
історичної долі. Історичні знання в суспільстві є своєрідною
багатошаровою пірамідою. На її вершині маємо академічну
історичну науку; нижче розміщений предмет історії, що викладається в навчальних закладах; а в основі піраміди – історична пам'ять широких верств населення, так звана
буденна свідомість. У цій ієрархії кожна вища ланка впливає на нижчу, хоча сфера цього впливу обмежена, бо кожен
із рівнів має свою специфіку й виконує свою функцію щодо
суспільства. Академічна історія прагне встановити історичні явища й факти та концептуально пов'язати їх між
собою. Професійний історик завжди піддає сумніву результати своїх пошуків, і це для нього цілком природний стан.
Натомість на рівні викладання історії в школі не повинно
бути ніяких сумнівів. Тут історія має слугувати навчальновиховним завданням, при цьому учень не повинен ігнорувати фактів та їх інтерпретацій: процес вивчення історії в
школі підпорядкований вихованню розвиненої особистості,
вдумливого й законослухняного громадянина. І нарешті,
для масової історичної свідомості майже не мають значення
академічні напрацювання – перевага віддається ЗМІ, популярним виданням, чуткам або родинним спогадам. Ця сфера
просякнута історичними міфами, які пов'язують окремого
індивіда із суспільством, культивуючи ту чи іншу ідентичність [8].
Історичні міфи відіграють винятково важливу роль у націєтворчому процесі, а пересічні громадяни України переконані, що їхні уявлення про історію важливіші за наукові
аргументи. Як наслідок, сучасна Україна стала своєрідним
полем, на якому зімкнулися дві версії української історії –
радянська, доволі поширена в південно-східних регіонах, а
також етнонаціональна, що культивується в західних областях України. Соціологічні дослідження, проведені у Львові
й Донецьку, зафіксували різні модифікації української історії. У Львові вибудовують таку послідовність історичних
подій: Київська Русь – українське козацтво – Українська
Народна Республіка (1917-1920) – проголошення Україною
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незалежності в 1991 р. У Донецьку така схема набула іншого
вигляду: Київська Русь – Переяславська угода між Україною та Росією (1654) – Українська Радянська Соціалістична
Республіка (1917-1991). У Донецьку радянський період уважають «старими добрими часами», натомість у Львові ці
часи згадують як період національної трагедії.
Історики пропонують свою, деталізовану інтерпретацію
ситуації, що склалася у сфері історичної науки. За версією
відомої дослідниці Н. Яковенко, до слухачів доносять кілька
канонів історичної пам'яті, де «поєднуються три частково
перемішані варіанти інтерпретації минулого, що їх у різних
пропорціях запозичено:
1) з романтичної історіографії першої половини – середини XIX ст.;
2) з академічної історіографії народницького спрямування наприкінці XIX – на початку XX ст., яка з певними
модифікаціями була засвоєна радянськими істориками;
3) з націоналістичної історіографії, переважно діаспорної, XX ст. Ця "тріада" загалом відтворює три основні різновиди "історичної пам'яті", що побутують серед мешканців
різних регіонів України. Маю на увазі:
1) козакофільську (романтичну) візію минулого, яка найбільш інтенсивно культивується в Центрі, зокрема Наддніпрянщині й Лівобережжі;
2) сприйняття минулого передусім як поля боротьби братніх слов'янських народів – українського й російського – за
православну віру та соціальну справедливість (ця версія "історичної пам'яті" тримає міцні позиції на Півдні та Сході);
3) версію минулого, забарвлену сильними націоналістичними аспіраціями, зокрема культом героїв ОУН—УПА як
борців за українську державність, притаманну Заходові й
почасти Волині» [9].
Таким є реальний стан справ. Це призводить до того,
що школи час від часу отримують від Міністерства освіти
і науки України роз'яснення, як треба ставитися до тієї чи
іншої історичної події і як її відзначати. Усе це спонукає
до аналізу рівня й змісту історичної освіти в Україні загалом і до пошуку шляхів удосконалення викладання історії
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– як у вищих навчальних закладах, так і в школі зокрема.
Урешті-решт, процес формування історичної самосвідомості має бути безперервним і переслідувати таку саму
мету – громадянського становлення молодої особистості.
У суспільстві назріла проблема досягнення консенсусу з
низки загальнонаціональних пріоритетів щодо нашого минулого. Важливу роль у розв'язанні цих завдань має відіграти історія як предмет викладання в навчальних
закладах. У будь-якому суспільстві навчальний предмет
«історія» об'єктивно виконує дві основні функції: освітню
– ознайомлюючи молоде покоління з актуальними проблемами історії, а також суспільну – виховуючи майбутніх
громадян на прикладах минулого.
У цьому контексті потрібно принципово розмежовувати
сутність і функціональну підпорядкованість підручника з історії, з одного боку, та наукової монографії дослідницької
установи – з іншого. Монографія має містити наукові відкриття та скептичні ревізії застарілих поглядів, роздуми
щодо можливих альтернатив викладу тих чи інших подій,
прогностичні версії потрактування різних фактів і документів. Зовсім іншу функцію виконує підручник.
На думку Н. Яковенко, «його функція – представити "від
імені науки" певний компілятивний згусток знань, що потрібні молодій людині передусім для ототожнення себе з
країною, у якій вона живе, та зі спільнотою, до якої вона
належить. В українському випадку цей "символічний обмін
змістами" між наукою та суспільством ускладнюється тим,
що населення України є спільнотою людей, поки що не налаштованих на порозуміння між собою – і через розбіжність
світоглядних орієнтирів, і через різницю в так званій історичній пам'яті мешканців Сходу – Заходу – Центру – Півдня. Той варіант колективної ідентичності, що його
пропонують нинішні підручники... цьому не лише не
сприяє, а й шкодить – передусім через те, що спирається на
стереотипні візії, сформульовані істориками цілком в інший
час та для цілком іншої мети» [10].
Ураховуючи ситуацію, що склалася в країні й загострилася останнім часом, перед істориками об'єктивно постало
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завдання «переформатування» історичної пам'яті українського суспільства, насамперед молодого покоління, в
такий спосіб, щоб, не нівелюючи локальних і регіональних
ідентичностей, усе-таки розпочати пошук якоїсь надрегіональної, прийнятної для більшості українського народу
моделі. Це вкотре повертає нас до необхідності, по-перше,
постійного публічного обговорення змісту й методики викладу підручників з історії, бо освіта не може бути закритою сферою від громадськості. По-друге, не можна
піддаватися пресингу з боку тих чи інших політичних
груп, які заради своїх вузькогрупових інтересів готові переписати вітчизняну історію в тому плані, який уважатимуть вигіднішим з погляду поточного моменту. По-третє,
треба виходити з того, що підручники – це не приватна
власність Міністерства освіти і науки України і лише широке громадське обговорення актуальних проблем формування історичної свідомості молодого покоління дасть нам
змогу віднайти, принаймні на певний час, якийсь «спільний знаменник» нашої історичної пам'яті та відчуття
спільності історичної долі.
Ще раз варто наголосити, що ми не досягнемо національної ідентичності, допоки одні політичні сили намагатимуться приписати собі славні сторінки минулого, а своїм
політичним супротивникам – усі скоєні в минулому гріхи.
Люди ніколи не навчаться жити в злагоді, якщо не перестануть воювати з власною історією, не навчаться брати на
себе відповідальність за все грішне й праведне, за все
славне й ганебне, не перестануть шукати джерело зла десь
зовні, а не у своїх власних діяннях. Це справедливо й тоді,
коли ставиться питання про персональну відповідальність
за Переяславську раду, за жовтень 1917 р., за голодомор
1932-1933 рр., за наше нужденне сьогодення. Позитивна
відповідь, на нашу думку, може бути лише одна – ми всі
несемо відповідальність, бо не навчилися самоорганізовуватися, не вміємо впорядкувати власне життя, не наважуємось і ще не володіємо політичним механізмом, аби взяти
всю міру відповідальності за долю демократії у свої руки,
бо все ще покладаємося на «сильну руку».
82

Василь Ткаченко. Україна: в пошуку ідентичності

2.2.Дефіцит оптимізму... чи легітимності?
Не можна сказати, що ці проблеми виникли несподівано.
Уже впродовж десятка років науковці-історики широко обговорюють шляхи переосмислення історичного процесу та
вдосконалення викладання вітчизняної історії у ВНЗ і школах України. Помітним явищем стала й дискусія, організована за ініціативою Українського інституту
національної пам'яті 19-21 жовтня 2007 р. Матеріали цієї
наради були опубліковані в книжці «Шкільна історія очима
істориків-науковців: Матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України» (Упорядник
Н.Яковенко. – К: Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 128 с.) і
стали предметом широкого громадського обговорення.
Професійна група диспутантів складалася з поважних
українських науковців, більшість із них добре відома шанувальникам української історії. Це покладало на них високу відповідальність за кожне мовлене слово, адже йдеться
про історичну самоідентифікацію громадян молодої, незалежної, але все ще транзитивної держави – України, яка
поки що тупцяє на перепутті, зависши у своєрідній точці біфуркації. Синергетика переконує, що порух крил метелика
на одному континенті може, зрештою, спричинити тайфун
на іншому. І тому кожен професійний історик (філософ або
інший гуманітарій) має відповідати за «гамбурзьким рахунком» виходячи зі справжньої системи цінностей, вільної від
зрадливих і корисливих інтересів. Це саме стосується й громадянської позиції як усіх нинішніх, так і майбутніх учасників диспуту, а також і авторів шкільних підручників,
який би ієрархічний «ранговий щабель» вони не посідали.
Навіть навпаки – на противагу офіційному і часто-густо формальному статусу.
Судячи з усього, учасники дискусії жовтня 2007 р. усвідомлювали важливість своєї місії і, як справжні громадяни,
брали на себе частину відповідальності за ситуацію в країні.
І це заслуговує на повагу. На думку диспутантів (В. Верстюк), «сьогоднішній поділ України на умовні "Схід" та
"Захід" є, певною мірою, й наслідком того, що наша розмова
запізнилась на 15 утрачених років. Тим більше, як здається,
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не бракує зацікавлених у тому, аби рецидиви радянської історичної пам'яті збереглися якомога довше» [11]. Щоправда, теза про втрачені 15 років не знайшла підтримки
(О. Лисенко), оскільки 3,5 тис. одиниць навчальнометодичної літератури з вітчизняної історії, видані за роки
незалежності, говорять самі за себе. Вони є тією «критичною
масою», аналіз якої дає сьогодні змогу проаналізувати помилки й сформулювати спірні питання. І це є однозначно позитивом освітянських працівників. А щодо «рецидивів
радянської історичної пам'яті», то до цього питання ми згодом неодмінно повернемося.
Не викликає жодних заперечень висновок Н. Яковенко
про принциповий поділ сфер історії на дослідницьку й дидактичну. Від підручника, на відміну від дослідницької історії, ніхто не чекає ні відкриттів, ні скептичних ревізій. Його
функція – надати молодій людині знання для ототожнення
себе з країною, у якій вона живе, та зі спільнотою, до якої
вона належить. «Розглянуті під цим кутом зору підручники
– це "організоване забуття та пригадування", тобто спираються на неписану конвенцію всіх, хто має причетність до
регулювання освіти в цьому суспільстві. Тож які стереотипи
належить покласти на музейну полицю, а яким надати статус "історичної пам'яті", мусимо гуртом вирішити ми самі...
Основним викликом для підручників історії стає "переформатування" "історичної пам'яті" у такий спосіб, аби її
модернізувати й пристосувати до викликів і потреб сьогодення» (курсив наш. – Авт.) [12].
Зрозумілий і заклик дослідниці не «фальшувати історію» чи писати в підручниках «завідому неправду», а
враховувати нагальні потреби країни, той суспільний запит,
який наука має задовольнити, прислужившись своїми знаннями й науковим досвідом. Від себе додамо – є певний рівень
«больового порогу» інновацій, який у певний час може
викликати в суспільства ефект відторгнення або й шоку,
тому суспільна свідомість у той чи інший спосіб відкидатиме
«чорні сторінки історії», якими б науково обґрунтованими
вони не були. Тим більше це стосується дитячої психіки, яка
дуже вразлива до оповідей (а надто ілюстрацій) про жахи й
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катування минулих епох. І тут не можна не підтримати
Н. Яковенко, яка закликає відмовитися від тлумачення українського суспільства як вічно кривдженого «злими сусідами»: «Ліками на це може стати перефокусування
"страдницької" історії на, сказати б, історію "оптимістичну"... Чи ми зосереджуємо оповідь лише довкола оплакування наших історичних кривд і невдач, чи, не
замовчуючи цих-таки невдач, підкреслюємо, що, усупереч
усьому, ми вижили» [13].
Отже, кожному своє. Академічна історія має свою логіку
розвитку, і тут не йдеться про якісь обмеження чи самоцензуру в дослідницькій діяльності. Натомість історія як предмет має відповідати кон'юнктурі ринку, інакше вона не
матиме попиту в суспільстві. Тут поняття «кон'юнктура»
потрібно сприймати без того негативу, що залишився від
часів радянської «партійної організації і партійної літератури», від «кон'юнктурщини» – різновиду сервілізму, запобігання перед можновладцями. Отож ми розглядатимемо
поняття «кон'юнктура» в контексті сучасних наук (економіка, фінанси, політика, соціологія, філософія, психологія) як множинність подій у певний період, а також збіг
обставин у певній ситуації, що в підсумку формує відповідний комплекс умов життєдіяльності суспільства. Зокрема,
й у сфері освіти, яку в контексті підручника вітчизняної
історії можна охарактеризувати як «суспільно-політичний
проект України з перспективи потреб формування державно-політичної нації» (В. Хмарський) [14].
Подобається це нам чи ні, але освітній процес приречений іти в сув'язі з державною політикою і тими суспільними завданнями й вимогами, які час ставить перед країною і
насамперед підростаючим поколінням. Як слушно зазначив
учасник диспуту О. Удод, «прямий вихід у соціальну практику історична наука отримує саме через шкільні підручники з історії. Зв'язок історичної науки й суспільства
здійснюється теж через підручник, через нього реалізується
функція історичного пізнання або виховання» [15]. Багато
важить громадянська позиція авторів шкільних підручників, які не повинні догоджати нинішнім можновладцям і пе85
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рехідним фігурам «політичної еліти», котрі надто часто
прагнуть підлаштувати історію «під себе». Історична наука
мусить набути легітимності в очах громадськості.
Загалом поняття «легітимність» більше стосується політології, та коли йдеться про державну політику в галузі історичної освіти, воно видається цілком доречним у
контексті нашої дискусії. Легітимність є переконанням
(насамперед моральним) народу, що існуючий політичний
порядок є справедливим і законним. Легітимність у широкому сенсі (Ю. Габермас) означає, що всі підпорядковані соціальні системи, передусім державні інституції й люди, що
їх представляють (зокрема, й Український інститут національної пам'яті, який виступив організатором цієї дискусії),
мають отримати визнання більшості населення. Звісно,
можна заперечити, що більшість населення може й не знати
про діяльність певної державної установи, але, зважаючи на
політичну інертність громадян, у міжнародній практиці за
легітимність приймають формулу «мовчання – знак згоди».
Однак гостра реакція з боку ЗМІ на деякі питання національної історії засвідчує, що, з одного боку, постійне втручання державних структур та нав'язування певних
стереотипів і символів національної історії, а з іншого – надмірна дискредитація інших, які суперечать переконанням
і життєвому досвіду громадян, можуть подолати політичну
інертність і спричинити потенційну кризу легітимності.
Не можна не погодитися з думками диспутанта М. Мудрого щодо легітимності версії, викладеної в підручнику історії України: «...підручник може бути ефективним лише
тоді, коли він викликає довіру вчителів та учнів. Як формується така довіра? Шляхом зіставлення минулого, тобто
змісту підручника, з теперішнім, із сьогоденням. І коли вчителі й учні бачать, що в підручниках написано речі, абсолютно протилежні обставинам реального життя, то немає
сумніву, що такий підручник довіри не викличе. Мені здається, що треба передусім установити ступінь недовіри, яку
потенційно може викликати підручник, тобто визначити в
ньому те, що кардинально суперечить практиці, яка оточує
учня в повсякденні. Адже історія для школяра – це не ми86
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нуле, це, по суті, теперішнє, обумовлене середовищем спілкування тут і сьогодні» [16].
Доречним є й зауваження О. Лисенка про те, що варто
критично поставитися до положення про критерій адекватності (тотожності) історичної науки народній історичній
пам'яті, яка часто-густо перевантажена застарілими упередженнями й стереотипами, а тому «наука та історичні знання
завжди мають іти дещо попереду, вони повинні "витягувати" історичну пам'ять на якісь нові позиції, нав'язувати
їй якісь питання, закріплювати в ній якісь речі» [17].
2.3. Де точка опертя?
Перед нами постає проблема пошуку тієї точки координат, від якої ми маємо відштовхуватися у формулюванні
своїх запитань до вітчизняної історії у світовому або принаймні європейському контексті. Засвоєний молодим поколінням (і не лише ним) досвід історії має дати належний
матеріал для пізнання дійсності й адаптації до неї, спонукати до визначення надійних орієнтирів на життєвому
шляху. М. Мудрий уважає, що ця вихідна точка координат
– «тут і тепер». Н. Яковенко, зважаючи на вимоги до «європідручника», зміщує точку відліку: «Стратегічна мета України – стати членом ЄС, а отже, школа мусить готувати
молодь до того світу, у якому вона рано чи пізно житиме»
[18]. Цілком логічним є методологічне запитання: готувати
молодь до «того» чи до «цього» світу, у якому вона живе
нині і з чиєю історичною долею пов'язала своє життя? Настання «того», тобто європейського світу, поки що, судячи
з усього, відкладається через відсутність соціальної стабільності й політичний параліч, що спостерігається нині в Україні, а також небажання Європи інтегрувати Україну в ЄС
(або хоча б у НАТО) найближчим часом у силу кон'юнктурних умов, які склалися не тільки в Європі, а й у всьому світі.
Уже давно зрозуміло, якщо ЄС не прийме рішення щодо
можливості для України та Грузії колись стати його членами, обидві країни опиняться в стані політичної невизначеності. Нині так воно, власне, і є, а тому в Україні
зростає розчарування в Заході й посилюються позиції Росії,
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чиє керівництво постійно закликає повернутися до слов'янських витоків. Звісно, ми можемо сподіватися на чинник
Майдану, коли молодь продемонструвала свою рішучість неповернення до минулого. Однак події 2004– 2005 рр. мали й
зворотний ефект: унаслідок політреформи народ фактично
позбавили можливості обирати владу, оскільки відбулася її
повна узурпація партноменклатурою та олігархами, або, як
їх іще називають, «стейтхолдерами» України. Подальше
«множення» «майданів» стало лише охлократичним прикриттям олігархічного правління. За цих умов дедалі очевиднішим стає те, що європейські цінності поступово
мігруватимуть у своєрідну цивілізаційну «сіру зону», з якої
вони, пройшовши певну мутацію, рано чи пізно кинуть виклик цінностям і демократичним відносинам Європи, яка
знехтувала нами. Цей процес, судячи з матеріалу лондонської «Таймс» від 10 вересня 2008 р., уже розпочався: «Передусім Україна є надто великою для того, щоб ЄС міг навіть
розглядати розширення за її участю – принаймні зараз, коли
виборці вже по горло ситі тим, що є. Населення України –
46 млн людей (удесятеро більше, ніж у Грузії), і таку країну
неможливо просто “додати” до Європи. Крім того, Україна
– країна не лише великих масштабів, а й великих суперечностей між проросійською і проєвропейською половинами,
що знову-таки є основною причиною розколу в уряді. Європейський Союз абсолютно правильно вказує Україні на те,
що, перед тим як запускати в Брюсселі машину розгляду її
кандидатури на вступ, вона повинна подолати внутрішнє
роздвоєння. Щоправда, навіть у цьому випадку машина
дасть негативну відповідь» (курсив наш. – Авт.).
Отже, Україна має насамперед згуртуватися й виробити
оптимальне цілісне розуміння національних інтересів. Поки
що провідні українські аналітики прогнозують, що за нинішніх умов «зовнішньополітична лінія країни може бути
істотно відкоригована. Зрозуміла річ, вона не стане абсолютно проросійською, вона просто стане... пронімецькою та
профранцузькою... І швидше за все антиамериканською»
[19]. На час воєнного конфлікту в Грузії, попри заяви представників американської адміністрації Дж. Буша та опози88
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ційної тоді команди Б. Обами, які намагалися «зберегти обличчя», складалося враження, що США «промацує ситуацію» по лінії пошуку того, чого Америка хоче досягти у світі
і що їй під силу. Те, про що мовчать професійні політики, озвучив відомий професор Ф. Фукуяма: «Це не означає, що ми
повинні відмовитися від такої ідеалістичної мети, як поширення демократії. Однак... нам доведеться відмовитися від
видачі Грузії та Україні нових альянсових зобов’язань і вигадати інші способи їхньої підтримки. І доведеться скласти
нові, максимально конкретні плани захисту тих, хто вже
ввійшов у НАТО, – зокрема Польщі та країн Балтії, – від озлобленої Росії, що набирає силу» [20].
Ми не прагнемо піднести висловлені вище прогнози до
рівня остаточно встановлених істин, хоча всім відомо, що передбачення є елементом і необхідною складовою науки. Зрозуміло, що будь-яке передбачення містить елемент
невизначеності. Короткотермінові прогнози про можливі соціальні явища є сумнівними навіть тоді, коли вони стосуються якогось одного чинника. А що вже говорити про
глобальні прогнози, адже йдеться не лише про поточну політику.
Хотілося б повернутися до питання про той самий «рецидив радянської історичної пам’яті», який у контексті методології дослідження ґрунтувався на основі марксистського
передбачення майбутніх «суспільно-економічних формацій». Складається враження, що всупереч висловленому
учасниками диспуту бажанню побороти оці самі «рецидиви»
ми знову мимоволі повертаємося до марксистської методології осмислення історичного процесу. Вважаємо за потрібне
зазначити, що ми не належимо до войовничих антимарксистів: цей дослідницький напрям був одним із провідних в
історії XIX-XX ст. Нині він набув на Заході форми «неомарксизму» і вже не претендує на монополію щодо істини.
Більше того, уведені марксизмом у гуманітарне знання
принципи й положення в процесі адаптації й переосмислення стали загальним досягненням культури й утратили
будь-який зв’язок із «системою знань», що пояснює все і
всім. Нинішні дослідження в рамках міжнародного проекту
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(США, Польща, Україна та Японія) «підтверджують Марксові ідеї щодо визначальної ролі розвитку продуктивних
сил і звільнення людини від рутинної й вимушеної праці для
поступу людського суспільства “від царства необхідності до
царства свободи”. Водночас ці самі дослідження є не менш
переконливим спростуванням політичних висновків Маркса
щодо провідної ролі пролетаріату в цьому процесі» [21].
У контексті «переформатування» історичної пам’яті хотілося наголосити на невірності одного із засадничих положень марксизму, а саме – що смисл історичних процесів
може бути зрозумілим лише тоді, коли минулу історію розглядати з погляду майбутніх стадій розвитку людства. Якщо
конкретніше, то марксистська ідея полягала в тому, що ми
можемо зрозуміти минуле й нинішнє, лише володіючи знаннями про майбутнє – про те, чого ще немає. Чи можливе таке
знання взагалі? Чи можна переосмислювати вітчизняну історію, виходячи з віддаленої перспективи вірогідного входження в ЄС і з погляду тих проблем, які для себе вже
вирішує об’єднана Європа, а для нас вони актуалізуються
лише на одному з наступних етапів, через які (а ми вже мали
змогу в цьому переконатися) неможливо перестрибнути?
Згадаймо, як КПРС, користуючись постулатом, що «нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі», відповідно трактувала історію. Що з того вийшло –
відомо.
Звісно, уважати, що для України існує інший, крім європейського, вибір було б безумством. Однак і вірити, що досягти цього можна в найближчій перспективі, не
враховуючи російський чинник і насамперед відсутність
внутрішньої консолідації, також недалекоглядно. Тому переосмислювати вітчизняну історію з перспективи того, що
нинішнє покоління українців житиме в Європейському
Союзі, є передчасним у світлі тих проблем, що постали нині
в Україні. Переформатовувати історичну пам’ять ми маємо
насамперед з погляду нагальної потреби внутрішньої консолідації суспільства. Судячи з усього, нам іще довго доведеться жити «тут і тепер», самотужки переборюючи травми
посттоталітарної, постґеноцидної та постчорнобильської
90

Василь Ткаченко. Україна: в пошуку ідентичності

спадщини, а потім шукати рецепти від власних недуг насамперед у критиці власного історичного досвіду, не відкидаючи, зрозуміло, досвід світовий.
А він, як стверджують засновники французької школи
«Анналів» М. Блок і Л. Февр, свідчить на користь того,
що історію минулого неможливо відірвати від сьогодення,
бо саме сучасність гарантує правильний погляд на минуле.
Це не означає, що історик підлаштовує минулі епохи до свого
часу й модернізує їх, проте саме сучасність ставить перед істориком проблеми, які потребують вивчення, і відкриває
його погляду історичну перспективу в усій її глибині [22].
2.4. «Українська ідея», нація та соціум
Однозначно позитивним у дискусії українських істориків упродовж років незалежності є розуміння того, що «для
сучасного українського історика немає важливішої мети,
аніж редефініція, або творення нової української ідентичності. Історія повинна дати людині уявлення про те, як вона
пов’язана зі своїм суспільством і його минулим і які можливі наслідки з цього випливають». Ця думка, висловлена
свого часу Я. Грицаком, вочевидь не втратила актуальності
й сьогодні.
Хотілося б стриманіше поставитися до думки Я. Грицака
про недоречність ототожнення «української ідеї» й появи сучасної української держави лише по лінії: Котляревський –
Шевченко – Кирило-Мефодіївське братство – Грушевський
– Центральна рада – українізація 1920-х років – боротьба
ОУН-УПА – дисидентський рух 1960-х років – проголошення самостійної України (1991). Хоч аргумент на підтримку цієї тези видається надто промовистим: «Немає
ефективнішого способу скомпрометувати модерну українську ідею, як доводити, що сучасна скорумпована й авторитарна держава є її найвищою реалізацією... Сучасний
“український проект” був результатом співдії різних ідеологій і політичних рухів, разом з тими, які були принциповими супротивниками української самостійності» [23].
На нашу думку, варто поділити питання на дві частини
– опрацювання «української ідеї» і те, наскільки різні соці91
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альні й етнічні утворення сприйняли цю ідею «як свою», –
тобто як реалізувалася ця ідея в процесі державотворення.
Якщо ж «українська ідея» на певному етапі не була сприйнята, то чому? Чи залежало це від творців ідеї, які, мовляв,
часто нав’язували «людям “неукраїнської крові” амбівалентну, а в гіршому випадку взагалі протестну ідентичність»
[24], чи від внутрішньої настанови окремих представників
різних етнічних і соціальних груп, до яких учасники диспуту закликають нас ставитися з повагою: «Молоду людину
треба змалку призвичаювати до думки, що в людей бувають
різні переконання і що опоненти “нашої” точки зору теж керуються гідними поваги спонуками – як і ми самі»? [25].
Знову-таки звернемося до практики сьогодення.
У Росії, наприклад, представників «політичного православ’я», зокрема головного редактора газети «Русь православная», притягували до судової відповідальності за
публічне розпалювання ненависті й ворожості, а також
приниження гідності людини та групи осіб за ознаками національності, походження, ставлення до релігії. Чи вживаються якісь заходи щодо антиукраїнської настанови
«політичного православ’я» та інших відверто антиукраїнських екстремістських організацій в Україні? Поки що в
ЗМІ така проблема майже відсутня, хоча в реальному
житті вона стає надокучливою.
Якщо йдеться суто про «українську ідею», то траєкторія
її опрацювання в наведеній схемі «від Котляревського», за
деякими винятками, видається прийнятною. Слушними залишаються міркування щодо національної ідеї, висловлені
свого часу О. Забужко. У її викладі національна ідея як специфічна галузь філософського українознавства була започаткована ідейною програмою Кирило-Мефодіївського
братства – своєрідним синтезом християнства й романтичного націоналізму: «Оцей синтетичний погляд на свою національну (етнічну) спільноту як на єдиний, розгорнутий у
соціальному часі й “соціалізованому” просторі континуум і
водночас як на суб’єкт усезагального історичного процесу
ми називаємо, у дусі традиційної філософсько-класичної
термінології, національною ідеєю» [26]. Насправді про на92
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ціональну ідею можна говорити тоді, коли народ відчуває
свою єдність і внутрішній зв’язок, свій історичний характер
і традиції, своє становлення й розвиток, свою долю й призначення, робить їх предметом свідомості, мотивуванням
своєї волі. На думку О. Забужко, «філософією національної
ідеї ми називаємо всі форми філософської рефлексії над національною ідеєю – від академічного пуризму логіко-понятійного дискурсу через маргінальні, популяризаторські
жанри есеїстки та публіцистики до художньої літератури
включно, тобто всі види словесної культури, у яких національна самосвідомість ставить собі питання смислу життя
чи... “реальні”, такі, що стосуються не лише інтелекту, а
цілої людської істоти, отже, є насущними для буття національної спільноти в усій його ціннісно сприйнятій людиною
конкретності» [27].
За такого широкого трактування національної ідеї цілком природно заглибитися в історію, як це зробили академік
В. Смолій та професор В. Степанков [28]. Суд над музою історії Кліо щодо академічного пуризму (мовляв, нація є продуктом XIX-XX ст., а до того можемо говорити лише про
український етнос) навряд чи є доречним – поява певних
структурних елементів національної самосвідомості могла
передувати широкому процесу формування «державинації». До того ж історична наука мала йти в контексті революційних подій проголошення незалежної України,
більше того – інтелектуально підтримувати рух до незалежності. А тому в силу вихолощення української історії радянським режимом у незалежній Україні науковці
відновлювали насамперед той масив знань, який не допускався комуністичною цензурою, хоча це, можливо, й не було
суголосно з найновішими «конструктивістськими» чи «постколоніальними» студіями, поширеними на Заході. У такі
переламні моменти історії часто буває не до комплексного (у
руслі найновіших версій історичного процесу) розгляду наукових проблем хоча б за браком часу, наявності фахівців і
нового масиву архівних фондів. Урешті-решт, варто зважати й на наявність чи відсутність «критичної маси» сучасного менталітету в суспільстві і його здатності до
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сприйняття новацій у гуманітарній царині. Наприклад,
щодо трактування понять «нація» і «націоналізм», до яких
у радянському суспільстві було упереджене ставлення.
Національно свідомі люди подеколи й нині сприймаються
молоддю не інакше як «нацики».
Постає питання: чи доречно дорікати апелюванням до етнічної складової нації, зокрема до загальноприйнятого в етносоціології поняття «титульна нація», коли нібито вже
«увесь цивілізований світ» прийняв ідею політичної нації
(розкажіть про це валлонам і фламандцям у Бельгії, та й не
тільки їм!). Складається враження, ніби ми сахаємося «етносу» і «нації» як чогось старосвітського, натомість наголошуємо на понятті «політична нація» (вірніше було б
«громадянська») як чомусь модерному й модному, хоча
нація не може не бути «політичною».
Хочеться ще раз нагадати, що в західній літературі давно
вже досягли консенсусу в цьому питанні: національна свідомість має два аспекти – громадянський та етнічний. Нація
складається з громадян, які прямо чи опосередковано беруть
участь (або втягнуті в цей процес) у створенні законів, їх ухваленні й управлінні через виборні місцеві та центральні органи, суди, політичні партії, добровільні товариства. Нація
також є спільністю людей, об’єднаних мовою, культурою,
традиціями, історією, економікою і територією. В окремих
націях один аспект переважає над другим: французи, швейцарці й американці – нації насамперед «громадянські», тоді
як німці й східноєвропейські народи швидше – «етнічні».
Світова спільнота чудово розуміє специфіку східноєвропейського регіону з його занедбаним громадянським суспільством, а тому немає потреби, як то кажуть, «надиматися».
Поза всяким сумнівом у 1990 та 1991 рр. ми говорили із «цивілізованим світом» зрозумілою й прийнятою у світі мовою.
І домоглися визнання незалежності України.
Багато хто вважає, що нині вже не годиться посилатися
на «етнічну, мовну й конфесійну цілісність, сформовану в
прадавні часи й поєднану спільністю походження, мови та
звичаїв» [29], а надавати перевагу модній «уявній спільноті»
Б. Андерсона, інакше кажучи «нації з вибору». На нашу
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думку, ці поняття не можна ставити в дуальну опозицію.
Говорити в 1990 р. про громадянську націю як доведений
факт було передчасно – вона досі перебуває в стадії становлення, і допоки не сформується громадянське суспільство,
навряд чи вдасться її згуртувати переважно державними заходами. Та й заходи ці часом сприймаються з подивом.
Таке запізніле конституювання політичної нації С. Кульчицький пояснює тим, що за радянських часів українська
«титульна нація», яка давала назву державному утворенню
– УРСР, штучно утримувалася в підконтрольному стані:
«Ця “титульна нація” повинна була залишатися етнічною,
а не державною спільнотою. Спроби реалізувати державні
права розглядалися в Кремлі як сепаратизм», що й виявилось у голодоморі – «нищенні української спільноти як
національної, а не етнічної». Відлік у формуванні громадянського суспільства він пов’язує лише із затвердженням ініційованої Горбачовим конституційної реформи 1989 p.,
коли, власне, й розпочалися антикомуністична революція
та саморозпад СРСР [ЗО].
Отож у переддень проголошення незалежності ми могли
апелювати до міжнародної спільноти від імені тієї нації, яку
мали. Достатньо згадати одне з основних положень тексту
Декларації про державний суверенітет України від 16 липня
1990 p.: «Українська PCP як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на
самовизначення» (курсив наш. – Авт.). Щоправда, у цьому
документі йшлося й про те, що «громадяни Республіки всіх
національностей становлять народ України», а мета – «утвердити суверенітет і самоврядування народу України».
Між поняттями «українська нація» і «народ України» уже
не було прірви, оскільки, на наше глибоке переконання, одночасно відбувалися (і тривають донині) два суспільні процеси – продовжувалося формування української нації на
етнічній основі й почалося формування українського демосу
як громадянської політичної спільноти, причому обидва
процеси накладалися й перехрещувалися. Тоді насамперед
ішлося про «право націй на самовизначення».
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Урешті-решт, такий своєрідний стан «народу-нації» не
завадив проголошенню незалежності, оскільки не розходився з нормами міжнародного права, зокрема статутом
ООН (1945). Згідно зі світовою практикою, при здійсненні
права народів на самовизначення, що відбувалося за присутності спостерігачів ООН, поняття «народ» уключало народність або етнічну націю, навіть релігійну або мовну
спільноту.
Отже, структура шкільного предмета історії України не
могла бути іншою, адже в Акті проголошення незалежності
України від 24 серпня 1991 р. було чорним по білому написано, що державний суверенітет України проголошується
«виходячи з права на самовизначення, передбаченого
Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами» й «продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні». Тому курс історії України не міг бути
нічим іншим, як відтворенням процесу державотворення від
Київської Русі й до сьогодення. Іншого курсу в процесі навчання дітей, який суперечив би цим двом основним положенням становлення незалежної України, держава просто
не могла допустити. І шкільні підручники задовольняли ці
вимоги в міру професіоналізму й таланту авторів.
А вже те, якою виявилася новітня незалежна українська
держава в другому десятилітті незалежності і чи не дискредитує вона тим самим «тисячолітньої державницької традиції» українського народу – це вже питання глибоких
академічних досліджень на межі історії, філософії, політології, соціології, соціальної психології та інших гуманітарних наук. Навряд чи цю проблему можна покладати на плечі
шкільного вчителя.
Водночас ми не відвертаємося від проблеми. І ця проблема досить переконливо окреслена Н. Яковенко. Ідеться,
зокрема, про те, що «в абсолютній більшості підручників,
суголосно з давньою народницькою історіографією та її радянським варіантом, соціальний портрет українського суспільства представлено як “громаду в сіряках”, тобто історія
України, по суті, перетворюється на історію українських
низів. Витоки такої моделі – у народницькій ідеології
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XIX ст., а її масове тиражування здійснила радянська історіографія. Навіть більше, радянські історики провели “соціальну чистку” згаданої “української нації”: під їхнім
пером вона стала ототожнюватись виключно з низами» [31].
Дослідниця пропонує власний рецепт подолання зазначеного анахронічного синдрому: «Це мультиплікація соціальної структури, представлення українського суспільства як
строкатого конгломерату соціальних груп і прошарків, у
тому числі аристократів, шляхти, міщан, селян, а від часів,
коли такі з’являються, – й чиновників, буржуазії, робітників, урешті, тих-таки пролетарів...» [32]. Тим самим, на
думку дослідниці, ми вирішимо вкрай важливу проблему:
різні групи школярів зможуть ототожнювати себе з тими чи
іншими заможними соціальними групами, а не зі «знедоленими низами», які «сьогодні в пересічній свідомості асоціюються радше з нещасними бомжами, ніж із суспільством як
таким» [33].
Справді, диференційований підхід до суспільної структури необхідний. Більше того, у міру ускладнення соціальної структури модерне суспільство виходить на вищий, на
відміну від традиційного примітивного суспільства, рівень
життєдіяльності. Та й багатим дітям, звісно, більше сподобається ототожнювати себе зі шляхтою чи козацькою старшиною, а ще ліпше – з лихварями чи банкірами. А іншим –
як поталанить у житті... Бо стартові умови соціального просування нинішніх українських дітей аж надто нерівні: на
відміну від розвинених європейських країн, де співвідношення доходів 10 % найбагатших людей і 10 % найбідніших
на практиці коливається від 1:6 до 1:10 (що є втіленням ідеї
соціально-відповідальної держави!), у нашій країні, за експертними даними (бо подвійну бухгалтерію і доходи в конвертах важко офіційно облічувати), це співвідношення
дорівнює приблизно 1:47, тобто на рівні африканських чи
латиноамериканських країн (ми ще не раз апелюватимемо
до цього показника). Проте ми вважаємо себе споконвіку європейською країною. Утім, аби в «пересічній свідомості» українці не асоціювалися з бомжами, можна зазирнути до
статистичного щорічника. На час написання рецензованих
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підручників з історії, наприклад у 2000 р., доходи нижче
прожиткового мінімуму мали понад 80 % населення
України, щоправда, в 2005 р. цей показник зменшився до
64 %. Яким був «прожитковий мінімум» у ті роки, можна
не уточнювати – усі ми відчули його на власному добробуті.
То для кого тоді пишеться історія України?
І ще одне – чи стане панацеєю соціальна диференціація у
вирішенні кардинального питання постання української
нації, сформульованого свого часу І. Лисяком-Рудницьким.
Потрібно відповісти на запитання, чому український народ
мав дві глибокі й тривалі перерви у своєму розвиткові: «...раз
після Люблінської унії у XVI ст., і вдруге після ліквідації козацької України в XVIII ст.» [34]. Переконані, що наголошення на соціальній диференціації в шкільному курсі історії
України може зарадити справі лише тоді, коли ми зосередимося на кардинальних для історії України питаннях: 1) Як
пояснити двократну асиміляцію української еліти в інонаціональних спільнотах (її полонізацію й русифікацію)? 2) Як
пояснити протилежний феномен – двократне відродження
українства, яке світ уже вважав померлим? Яким був і як
змінювався механізм відносин народу і влади з погляду двократної асиміляції української еліти? Якщо ми не отримаємо
відповіді на ці запитання, то в повітрі повисне й запитання
про третій – нинішній «постпомаранчевий» етап, коли в ЗМІ
обговорюється лише «зрада національних інтересів» українським правлячим класом. Уже втретє можновладці України
поставили свої корпоративні інтереси вище за загальнонаціональні й більшою мірою ототожнюють себе з Лазурним берегом Середземномор’я, аніж з депресивними регіонами
Донбасу чи Галичини.
Звісно, цим скоробагатькам хотілося б забути й про «селянсько-козацькі повстання», й про Коліївщину та уманську різанину 1768 р., і про селянські рухи під проводом
батька Махна чи отамана Зеленого, які декому з учасників
дискусії знову кортить звести до рівня політичного, а то й
кримінального бандитизму. Проте на всі ці питання відносин «еліта-народ» (а лише в цій дуальній опозиції набуває
значення й смислу поняття «народ») треба або дати відпо98
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відь, або розписатись у власній некомпетентності. «Організоване забуття» цих питань неможливе, вони нагадуватимуть про себе, і, дай Боже, щоб не в екстремальних
формах, а лише на мирних “майданах”».
2.5. Імперія та національне відродження
Однією з основних у дискусії є проблема колоніального
(чи напівколоніального) статусу України в складі Польщі, а
також Російської та Австрійської імперій. Зупинившись на
вадах колоніального дискурсу, М. Мудрий застерігав: «Постійно наголошуючи – з позиції представника ображеного
народу – на колоніальній у минулому залежності України й
співпереживаючи з нею як з монолітною одухотвореною цілісністю, автори підручників досягають результату, протилежного бажаному, – замість руйнувати світоглядну
залежність від колишніх імперій, вони її продовжують, оскільки нав’язують новим поколінням українців погляд на
минуле як на близьке до сакрального, як на вічне протистояння Добра і Зла. Сучасному українцеві ще дуже важко уявити себе – залежно від регіону – поза польським,
австрійським і особливо російським контекстами. Своєю
присутністю у щоденній свідомості як пересічних українців,
так і сучасної української інтелектуальної еліти польський,
австрійський і російський наративи неабияк завдячують, вочевидь, і шкільним підручникам з історії» [35].
Із цього загалом обвинувального висновку хотілося б виокремити кілька думок. Перша стосується «необхідності»
для українців уявити себе «поза польським, австрійським і
особливо російським контекстами». Насправді такої необхідності немає, бо в рамках цих держав відбувався й український наратив, а поза ними він зависає в повітрі, тобто
опиняється поза соціально-економічними й політико-правовими умовами життєдіяльності українського народу. Друга
думка – безперспективність й ущербність нав’язуваного українцям комплексу «жертви». Тут, як кажуть, є варіанти.
Наприклад, тема Голокосту «з позицій представника ображеного народу» аніскільки не заважає консолідації світового
єврейства і його боротьбі за утвердження держави Ізраїль як
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гарантії недопущення національної трагедії в майбутньому.
Третя, тобто «погляд на минуле як на близьке до сакрального, як на вічне протистояння Добра і Зла», дійсно потребує
жорсткої критики як прояв маніхейської ідеології й політичного екстремізму.
Ми не маємо брати за приклад ті російські ЗМІ, які демонстративно люблять українців, але не люблять Україну.
Проблема полягає в тому, чи готові ми вийти на новий щабель історичної свідомості, яка б не створювала в школярів
«образ ворога» хоча б із тих же росіян, бо правителі приходять і йдуть, а народи залишаються. Поки що з цього приводу учасники дискусії висловили мало оптимізму:
«Розуміння вад шкільних курсів історії ще не означає готовності українських авторів до створення якісно нового для
них змістового наповнення» [36]. І зовсім уже капітулянтською видається позиція того ж таки М. Мудрого, який поставив дивне запитання: «А чи не краще дискусії про те,
якою була Російська імперія і чому вона розвалилася, таки
залишити самим росіянам?» [37]. Запитання тим дивніше,
що учасники обговорення підручників попередньо дійшли
згоди, що саме вихідці з України становили вагомий сегмент
як ідеологів імперії, так і її бюрократичного апарату. Та й
унаслідок розпаду імперської системи Україна успадкувала
величезну геополітичну реальність, сплативши її, щоправда, мільйонними жертвами. Однак так уже склалося, і
ми мусимо довести цей простір до цивілізованого стану.
У цій ситуації нам видається доцільним приділити належну увагу своєрідності Росії (у наступному розділі ми поговоримо про це докладніше), яка так і не спромоглася
сформувати багатошарову національну свідомість на кшталт
Британської імперії, побудованої з чотирьох етнічних складових: англійців, валлійців, шотландців та ірландців.
Національний прапор Великої Британії «Юніон Джек» – це
поєднання національних кольорів цих народів, хоча кожен
із них має ще й власний національний прапор. Перед російською елітою XIX і XX ст. постала проблема: чи зможуть
вони забезпечити щось таке різнорідним етнічним елементам у своїй імперії. Це стосувалося й царів, і радянських
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вождів. Певний час цей проект видавався здійсненним, але
невдовзі з’ясувалося, що всі ці намагання й сподівання були
марними. Більше того, не вдалося сформувати навіть російську націю. Щоправда, нині Росія переживає період націоналістичної реакції на так зване приниження імперської
свідомості після розпаду Радянського Союзу: за даними соціологів Московського аналітичного центрі «ЛевадаЦентр», майже 65 % населення схвалює заклик «Росія для
росіян». І це не може не насторожувати, адже формування
нації відбувається прискорено і в екстремістському руслі.
Та коли йшлося про минуле, то зусилля держави спрямовувалися переважно на утримання велетенської території, збирання податків і створення армії для потреб імперії,
що передбачало підпорядкування інтересів майже всього населення, і насамперед росіян, інтересам держави. Відтак
гальмувалося створення громадянського суспільства, суспільних асоціацій, які лише й могли забезпечити ґрунт для
національної самосвідомості в громадянському розумінні.
Російський історик XIX ст. В. Ключевський так охарактеризував ситуацію: «Держава пухла, а народ хирів».
Для розбудови імперії самодержавство вдалося до запозичення суттєвих елементів «європеїзованої» української
культури й етики, що забезпечувалося переважно вихованцями Києво-Могилянської академії. Це трохи відсунуло вбік
прадавню культурну спадщину Московського царства й розкололо російський етнос, наслідки чого даються взнаки й дотепер. В імперії кристалізація національної російської
самосвідомості могла відбутися або довкола імператорського
двору та державної бюрократії на основі європеїзованої
культури, або ж країна могла піти іншим шляхом – відштовхуючись від цінностей селянської общини, до якої тягнулась
інтелігенція, яка, з одного боку, сприйняла імперську культуру, а з іншого – намагалася не поривати із селянством.
Проте синтез імперської культури й етнічної спільноти в
Росії не відбувся, а інтелігенцію знищив «вибух» селянської
Росії на чолі з більшовиками під час громадянської війни
1917-1921 рр. Проблема формування російської нації залишилася відкритою [38].
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На наш погляд, керуючись таким трактуванням Російської імперії, ми могли б спокійно й виважено окреслити
шляхи й роздоріжжя українців, яким Російська імперія готувала своєрідний «шотландський проект» [39]. Здійснився
він хібащо стосовно українців Кубані, які є повноправними
громадянами Росії, які майже перестали бути окремою
спільнотою, оскільки позиціонують себе радше своєрідною
етнографічною групою в складі не українського, а російського етносу.
Що ж до долі України в контексті тези «колоніалізму»,
то й тут учасники дискусії висловлюють чимало претензій
до підручників історії. З одного боку, «Україна як об’єкт
розгляду постійно вислизає з поля зору авторів. Історію України підмінено історією політики щодо неї з боку імперських урядів» [40]. З іншого боку – характерною рисою
підручників є «поєднання нібито колоніального статусу з
тезою про невпинний розвиток України, що впевнено прямує до “відродження” національної державності» [41]. Зрозуміло, такі прямолінійні судження, якщо вони дійсно
фігурують у підручниках, не можуть задовольнити істориків, проте й самі диспутанти часто не пропонують власної
версії, як ці питання потрібно висвітлювати.
Отож ми виходитимемо з того, що стрижнем історичного
процесу є людина в часі й просторі і то не просто особистість,
а люди, об’єднані в процесі життєдіяльності в суспільні
групи, на їхній колективній психології позначається соціально детермінована поведінка. Ідеться про життєдіяльність
людини в широкому сенсі: суспільні відносини й трудову діяльність, форми свідомості й колективні почуття, правотворчість і фольклор. Історія має охопити суспільне життя
людини в усій його повноті, в усіх взаємозв’язках, зусібіч.
Звісно, було б наївно стверджувати, що на певному етапі розвитку все населення України пройнялося ідеєю «відродження» національної держави. Однак той факт, що
досить-таки нечисленний рух українства XIX ст. раптом вибухнув у 1917-1920 рр. революційним спалахом, потребує
пояснення. Будь-яке значне соціальне явище потребує врахування цілого ряду причин і обставин. Проте неможливо
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витлумачити історичний феномен одним переліком чинників, не виокремивши з-поміж них визначальних. Це насамперед три етапи формування національної свідомості.
У цьому контексті досить дивно сприймаються зауваження одного з диспутантів (К. Баханов) щодо трьох фаз становлення нації, які, мовляв, «хрестоматійно відомі з історії
будь-якого народу» [42]. По-перше, якщо вони «хрестоматійно відомі», отже, перевірені практикою й достовірні, а не
банальні. І це плюс. По-друге, стосуються не «будь-якого народу», а певної категорії народів, переважно східноєвропейських, до яких належить і Україна. Ідеться про широко
знану у світі модель М. Гроха [43], яку, до речі, ще ніхто не
спростував і яка користується належною повагою в науковому світі. На відміну від концепції Б. Андерсона, який уважає нації продуктом технологій придворних бюрократів та
інтелектуалів, котрі завдяки «конвергенції капіталізму і
друкарській техніці» витворюють і культивують у суспільстві «національний міф», довкола якого й формується «уявлена нація» [44].
Ця модель Б. Андерсона, на наш погляд, швидше належить до сфери політтехнологій. Хоча це й суперечить уявленням деяких претендентів на роль «батьків нації» або її
«апостолів», але ж створення нації і національної держави
в жодному разі не є справою лише амбіційних і самозакоханих інтелектуалів, адже їхня діяльність здатна принести
певні плоди лише в разі визрівання об’єктивних передумов
для утворення нації. Для появи національної самосвідомості
спочатку має сформуватися те, що вона усвідомлюватиме.
Національні традиції неможливо створити з нічого: вони
мають існувати в такій формі, у якій їх розпізнаватиме й дитина. Інша справа, що інтелектуали можуть надати їм модернового вигляду на догоду потребам часу й обставинам.
Увесь цей процес і дослідив М. Грох, про що ми вже згадували, коли йшлося про три стадії – «А », «Б» й «В». На кожній із них М. Грох виокремлює певну соціальну групу (у
кожній нації не одну й ту саму), яка відіграє центральну
роль у мобілізації національних почуттів. Якщо на якомусь
етапі історії такий цикл не відбувся, це означає, що йому
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штучно завадили і він може згодом знову (і не раз) повторитися, допоки нація не досягне певного рівня історичної самосвідомості, міцності й інтенсивності мовних зв’язків,
інститутів громадянського суспільства і не конституюється,
зрештою, у власній державі. Шлях цей тривалий і важкий,
але іншого немає.
Чим не влаштовує диспутантів модель М. Гроха, чому
вони віддають перевагу концепції «уявленої спільноти»
Б. Андерсона – не зрозуміло. Можливо тому, що класичні роботи М. Грушевського та інших науковців модерного періоду
виконували інші завдання й писалися для іншого часу, отже,
їх потрібно переосмислити з погляду постмодернізму. Модель М. Гроха передбачає повторні цикли, і всі стадії – від
«А» до «В» – можуть повторюватися в історичному часі не
один раз. Можливо, є інші причини, і це з’ясується в подальших дискусіях. Принаймні дивує один висновок Г. Касьянова: «Сьогодні, коли завдання “українізації” етнічних
українців за рецептами класичного національного проекту
(культурна, політична та ідеологічна легітимація власної
мови й національної історії) назагал реалізовані, варто здійснити перегляд державної політики в галузі історичної освіти
з метою подолання крайнощів, про які йшлося вище» [45].
Постає кілька запитань. Як ми реалізували національний
проект у галузі історичної освіти, коли існують такі «перекоси», які потрібно негайно виправляти? Що стосується міцності й інтенсивності мовних зв’язків, то єдиною сферою, де
відбулися зрушення (перехід на українську мову як державну), залишається поки що сфера освіти (за даними офіційної статистики, понад 80 % учнів навчається в українських
школах). Наскільки повного може бути легітимація національної мови за вельми обмеженої присутності на ринку української книжки й телекомунікацій українською мовою?
Адже, за даними Кабінету Міністрів, 46 % жителів України
не купують книжок, бо не мають потреби в читанні, а загалом
книжковий ринок України заполонила іноземна, переважно
російськомовна, продукція (понад 90 %) [46].
Чому забувають про таку необхідну складову, як громадянське суспільство (якого в нас досі немає), адже лише воно
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може створити соціальні передумови формування повнокровної нації? Жодної з цих передумов не досягнуто, а тому
питання формування української нації далеке від завершення.
Учасники дискусії ставлять під сумнів схему тяглості українського державотворчого процесу: Київська Русь – козацька гетьманська держава – культурно-просвітницький
та визвольний рух на українських землях у складі Російської та Австрійської імперій – Українська Народна Республіка – визвольний рух за часів Радянської України –
незалежна Україна [47]. Щоправда, не деталізують і не пояснюють вади цієї схеми.
Звісно, періодизація історії є чи не найскладнішим завданням, і навряд чи воно може бути вирішене одноосібно.
Насторожує те, що в цій періодизації відсутній радянський
період, а фіксується лише «визвольний рух за часів Радянської України» [48]. І дуже шкода, бо саме непорозуміння з
трактуванням місця й ролі радянського періоду в житті українського народу стоїть на заваді його консолідації, не
сприяє послабленню протистояння східних і західних регіонів країни. На думку академіка НАН України П. Толочка,
досить дивним видається твердження, що в українців під час
Другої світової війни «була своя “вітчизняна” війна. Її вели
ОУН-УПА. Це вони, виявляється, мають право на звання визволителів України, а не Радянська армія, яка нібито звільняла Радянський Союз. Нібито Україна не була частиною
цього Союзу, а в лавах Радянської армії не билися багато мільйонів українців» [49].
На превеликий жаль, історики так і не дійшли згоди
щодо ролі українського народу в боротьбі за власну долю під
час війни. Більше того, немає консенсусу і між українським
політикумом і деякими державними інституціями, які останнім часом взялися за «переформатування» національної
пам’яті. Прикладом може бути теза: «Ми повинні говорити
загалом про суттєве переосмислення української історії, повинні зрозуміти, що головним суб’єктом історичного процесу в Україні XX століття була не Українська Радянська
Соціалістична Республіка, а український визвольний рух.
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Тобто той рух, що сприяв створенню української незалежної
держави. І ця думка, можливо, зробить переворот у нашій
свідомості...» [50].
Що й казати, майже кожен молодий дослідник прагне
здійснити «переворот» в історичній свідомості народу – на
те він і є юнацький максималізм. Однак до науки потрібно
ставитися поважно й зважати на те, що існує вже усталена
думка: первинними суб’єктами історії є люди, згуртовані
в соціально-історичні спільноти, підпорядковані одній
державній політичній владі з визначеними кордонами, які
зазвичай збігаються з державними. Отже, як би хто не ставився до УРСР, але це державне утворення об’єднувало
більшість українського народу, що підпорядковувалося
певній владі, як би цю владу не оцінювали. Можливо, для
учасників дискусії це теж «хрестоматійна істина», проте
її доводиться знову і знову повторювати, оскільки нинішня сваволя в бізнесі й політиці провокує таку ж сваволю в ставленні деяких дослідників і до історичного
процесу.
Можна послатися на авторитет уже згадуваного І. Лисяка-Рудницького, який, працюючи в Канаді, підніс українську історіософію до світового академічного рівня. Учений
розглядав Радянську Україну як повноправного суб’єкта історичного процесу: «Чи нам подобається, чи ні, не можна заперечити факту, що в період визвольних змагань досить
поважний відлам політично активних і національно свідомих українських сил прийняв т. зв. “радянську платформу”.
Це були партії боротьбистів, незалежників (лівих соціал-демократів), а також окремі одиниці з-поміж більшовиків...
Це не було явище тільки агентурного порядку, але ідейнополітична течія в українському громадянстві. Те, що уродженцям західних земель утруднює пізнання явища, що
зветься “українським радянством”, це перенесення галицьких критеріїв на відмінні наддніпрянські відносини» [51].
У такому ж ключі оцінювали УРСР В. Липинський, В. Винниченко й інші діячі українського визвольного руху. Отже,
ми переконані, що «не визнавати УРСР суб’єктом історичного процесу – нонсенс».
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Це положення знайшло підтримку в голови Українського інституту національної пам’яті академіка І. Юхновського. В інтерв’ю газеті «Україна молода» він зазначав, що
«історію не можна накинути, історію можна тільки зрозуміти». Стосовно УРСР академік не просто визнає її суб’єктність, цю суб’єктність з ініціативи очолюваного ним
інституту планують підвищити в ранзі в очах світового співтовариства: «Жодна інша країна не зробила такий внесок і
не зазнала таких утрат, протистоячи фашистській Німеччині. Тому Україна має бути проголошена суб’єктом антифашистської коаліції – нарівні з Росією, Англією, Францією
та Сполученими Штатами Америки». На думку І. Юхновського, якщо ініціативу Українського інституту національної пам’яті підтримають, це неабияк посприяє вирішенню
завдання примирення ветеранів Радянської армії та вояків
ОУН-УПА: «Це буде базою для примирення, тим паче що
більшість колишніх учасників війни є спокійними і поміркованими людьми, а різкі слова, які говорять деякі з них, не
можна зводити до протиріччя між ветеранськими організаціями» [52]. Як мовиться, у добрий час, але тут також є проблеми, які потребують виваженого розгляду.
2.6. Націоналізм
Навряд чи проблема ОУН-УПА є центральною в сучасній
історії України – найпевніше політичні аутсайдери періодично гріють на ній руки, не бажаючи допустити національного примирення, хоча на міжнародній арені колишні
супротивники в Другій світовій війні вже примирилися. Аби
створити напруженість між ветеранами Радянської армії і
воїнами ОУН-УПА, одні дорікають сталінізмом і системою
ГУЛАГу, інші – співробітництвом ОУН у перші місяці війни
з німцями. І це спрацьовує. Згідно із соціологічним опитуванням, 88 % жителів Миколаєва заявили, що ветеранів
ОУН-УПА не можна прирівнювати до ветеранів Великої Вітчизняної війни, натомість 79, 5 % жителів Тернополя впевнені в тому, що влада повинна активніше розв’язувати
проблему надання ветеранам ОУН-УПА однакових із
ветеранами Великої Вітчизняної війни прав і пільг. Звісно,
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з державницьких позицій завдання благородне. Усі ветерани мають бути належно соціально забезпечені, як це, наприклад, здійснено в Німеччині – ветерани вермахту
отримують належні пенсії, хоча уряд Німеччини аж ніяк не
демонструє своєї прихильності до нацизму.
Отже, в Україні йтиметься швидше про ставлення до
ідейної спадщини більшовизму, з одного боку, та донцовського «інтегрального націоналізму», який став підґрунтям
ідейних засад ОУН-УПА – з іншого. Тут не можна не погодитися з О. Забужко, яка цілком справедливо зазначає, що
«українська ідея нині несе на собі тягар суто політизованого
слововжитку, що асоціюється радше з тотальним націоналізмом Д. Донцова, з його “всеобіймаючою” ідеєю національного самовладдя, аніж із філософськими пошуками
кирило-мефодіївців. І передусім тому, що неможливість
критичного переосмислення спадщини націоналізму за радянських часів і подальше опрацювання ідей націоналізму
на еміграції призвело до того, що “філософія національної
ідеї” в них непомітно обертається на “філософію національної поразки”, де головне питання зміщується з площини гносеологічної (“хто ми?”) у площину аксіологічну (“чим ми
гірші за інших?”). У найбільш екстремальній формі це
можна бачити у Д. Донцова...» [53]. Так сталося, що хвороба
бездержавності час від часу знаходила вияв у певних комплексах української ментальності. Серед них – тотальний
націоналізм, відразливе чи зневажливе ставлення до інших
народів.
Потрібно зазначити, що в національному дискурсі України були й демократичні тенденції. Проти відразливого
ставлення до інших народів рішуче виступав видатний український мислитель-демократ М. Драгоманов. Він наполягав на необхідності порозуміння між народами і висував
високі моральні вимоги насамперед до свого ж таки українського народу, зокрема до його національних провідників:
«Наше національство зовсім не таке вже мирне. Послухайте,
з якою ненавистю говорять іноді наші люди про москалів,
поляків, жидів, і подумайте, що б сталось з тими сусідами
нашими на Україні, коли б удалось нашим національникам
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узяти уряд на Україні у свої руки. Яке б вони їм “обукраїнення” приписали!» [54].
Минуло вже понад століття, а ця містечково-хуторянська
ментальність і досі присутня в нашому сьогоденні. Наведемо
думку вихідця з Тернопільської області, а нині доктора економіки, професора з Нью-Йорка О. Мороза, який у роки незалежності України був радником Верховної Ради та
Кабінету Міністрів України. Відсутність урбаністичного наукового менталітету в українців, на його думку, приводить
до того, що «західний українець намагається заступити її
патріотизмом. Але людина, яка ненавидить ворогів України, – не найкращий учитель. У Західній Україні етнографія заступає культуру, народна мудрість – філософію, і
всюди частина заступає ціле, а ритуал – Бога. Бог в українців – усе ще у вишиванці, щоправда, уже не в шароварах...
Сучасним українцям бракує самокритики і бажання бути самостійними... Споглядацька філософія українця подібна
радше на марення – можна все життя тягти буряка за гичку,
при цьому співати й почуватися задоволеним» [55]. Подібну
думку висловив і академік НАН України Я. Яцків: «Примітивізм – найбільше лихо в українській культурі» [56].
Якщо вже апелювати до курсу на євроінтеграцію, то ми
маємо хоча б усвідомити, з яким ідейним багажем на нас там
чекають і яким історичним досвідом ми можемо збагатити
європейську цивілізацію. Поки що тут є певне непорозуміння, що й знайшло відображення в дискусії експерта Могилянської школи журналістики О. Багана з Дж. Демпсі з
«Інтернешнл геральд триб’юн». Американська журналістка
із занепокоєнням і засторогою сприймає такі явища у посткомуністичних країнах Середньої й Східної Європи, як:
посилення правих рухів та ідеологій; стримане ставлення до
процесу лібералізації ідеології; спротив західним глобальним тенденціям і неприйняття культури постмодернізму;
загравання з націоналізмом і намагання опертися на традиції національних консервативних партій міжвоєнної доби,
скомпрометованих співпрацею з фашизмом.
На думку її українського опонента, представникам Заходу важко зрозуміти, що, по-перше, багато народів новоут109
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ворених країн у недалекому минулому зазнавали подвійного
приниження своєї ідентичності: і з боку комуністичного тоталітаризму, і з боку панівних титульних націй. Зрозуміло,
що нині ці пригнічені раніше нації проходять етап певної
психологічної компенсації за минуле приниження.
По-друге, національна ідентичність народів Західної Європи утверджувалась у ХІУ-ХУІІІ ст. через правові функції
держав силою монархічної влади й сталого правопорядку.
Водночас націоналізм поневолених народів Центральної та
Східної Європи утверджувався всупереч імперським державам, а поневолені народи утверджували свою ідентичність
поступовим нагромадженням знань та ідеологем про власну
історію, мову, культуру, звичаї тощо. Західна Європа реагує
на процеси глобалізації, маючи ефективні державно-управлінські системи, а Східна Європа намагається утвердити
свою ідентичність перед наступом космополітичної культури постмодернізму й телекомунікаційної цивілізації. До
того ж народи східноєвропейського регіону прагнуть дати
відсіч різкому сплеску державно-бюрократичної олігархії,
спираючись на принципи ідеології консерватизму і національного солідаризму з їх психологією змобілізованості й соціальної відповідальності, як це було на Заході в минулому.
Наведені аргументи видаються нам слушними, і тут
можна погодитися з О. Баганом. Однак третя проблема вже
складніша. Ніде правди діти – консервативні (по суті, праві)
партії міжвоєнної доби центрально-східного регіону Європи
симпатизували фашистським тенденціям, а нинішні спроби
з боку О. Багана довести, що нібито ці симпатії були спрямовані до філософії консерватизму, а не до тоталітаризму
фашистів, на наш погляд, не переконують. Достатньо послатися на таке авторитетне джерело, як фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення
діяльності Організації українських націоналістів та Української повстанської армії, до якої увійшли найавторитетніші
науковці України в галузі сучасної історії [57].
У цих висновках зазначається, що найуживанішим терміном для визначення ідеології ОУН став термін «інтегральний націоналізм». У документі наголошується на тому, що
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організатори й ідеологи ОУН прагнули запозичити елементи
політичних і соціально-економічних програм італійського
фашизму. Зокрема, у постановах конгресу ОУН 1929 р. містилися елементи, які споріднювали політичний образ майбутньої Української соборної держави з фашистським
варіантом корпоративної системи. У подальшому розвитку
світоглядних засад, ідеології і політичної практики ОУН, на
думку експертів, присутній ряд елементів, які споріднювали
її з радикальними й тоталітарними рухами та режимами, передусім з італійським фашизмом і німецьким націонал-соціалізмом. Не можна не погодитись із суттєвою засторогою
експертів – подібність певних рис ідеологій та політичних
програм не може бути приводом для ототожнення різних за
походженням рухів або режимів: кожен із них має нести відповідальність за самого себе.
У цьому конкретному випадку нас цікавить один аспект
проблеми: чи можемо ми, долаючи спадщину радянського
тоталітарного режиму й орієнтуючись на євроінтеграцію,
опиратися на духовну спадщину оунівського «інтегрального
націоналізму»? Власне, основне нині не в євроінтеграції, а
в досягненні національної консолідації нинішньої України.
Чи зможемо ми знайти в цьому націоналізмі ту вирішальну
ланку, потягнувши за яку, ми витягнули б увесь довгий ланцюг проблем сучасного нашого буття? Підсумковий документ провідних істориків України переконує нас у тому, що
на шляху прийняття ідеології «інтегрального націоналізму»
марно сподіватися на успіх. «Якщо брати до уваги набір зовнішніх і функціональних ознак у певний період існування
ОУН (наприклад, культ вождя, прагнення встановити монопартійну диктатуру, побудова чіткої партійної ієрархії із залізною дисципліною, надання ідеології рис релігійного
світогляду тощо), то цю організацію можна ототожнювати з
радянським тоталітаризмом» [58].
Отже, коло замкнулося і ніхто не зможе нас переконати,
що «свій», «рідний» український тоталітаризм усе-таки нам
ближчий, аніж «чужий», радянський тоталітаризм. Аналогічну оцінку оунівському «інтегральному націоналізму» дає
й І. Лисяк-Рудницький: «Український націоналізм підхо111
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дить під поняття тоталітарного руху... Твердження, що націоналістичний рух уже в 1943-1944 рр. перейшов на демократичні позиції, не має достатніх підстав» [59].
Про поверховий характер «демократичних» змін у рядах
ОУН-УПА розповідає в інтерв’ю газеті «Україна молода»
один з очільників ОУН Є. Стахів (№ 124 від 11 липня 2009
р.). Він наголошує на тому, що в роки війни про «демократизацію» програмних документів ОУН у широкій масі мало
хто знав, та й серед керівництва не було єдності з цього питання – тому все котилося по наїждженій колії тоталітаризму: «Та ж проблема: брак інформації. На жаль, навіть в
УПА мало хто знав, чому відбулася зміна керівництва ОУН.
Умови були складні й не було змоги всім членам пояснити
їх причини. Аналітики, очевидці й ідеологи змін майже всі
загинули. Ті, які вийшли з концтаборів, не пройшли тієї еволюції, що ми, вони переважно продовжували тоталітарну
програму. У 1948 р. на так званій Міттенвальдській конференції в ОУН знову стався розкол... Внутрішня боротьба
була сильна. У 1990 р. в Україну повернулися ті, що стояли
на тоталітарній платформі. І сьогодні люди, які називають
себе бандерівцями і мельниківцями, сповідують ідеологію,
що була усунена з програми ОУН ще в 1943 р.».
Можемо із сумом констатувати: з емігрантського середовища на ґрунт незалежної України була занесена збанкрутіла ідеологія інтегрального націоналізму тоталітарного
штибу. Найгірше, що її підхопили молоді й недосвідчені в
перипетіях ідеологічного протиборства часів «холодної
війни» адепти, які й гадки не мають, яку тривалу й болісну
еволюцію довелося пройти якійсь (на жаль – незначній) частині учасників визвольної боротьби, щоб, урешті-решт,
стати на демократичну платформу.
У контексті проблеми ОУН-УПА позитивною спадщиною
можна вважати не стільки ідейні набутки організації,
скільки нинішній практичний досвід подолання проблем,
які залишилися нам у спадок і від радянського, і від оунівського тоталітаризму. Зокрема, після довгих років замовчування ми вже маємо набутий досвід політичного
порозуміння незалежної України з Польщею щодо волин112
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ської трагедії 1943 р. – війни двох народних стихій, справжнього кривавого протистояння, яке «було детерміновано
польським і українським шовінізмом, обопільним екстремізмом, що знецінював людське життя, виправдовуючи все
патріотичними гаслами. І тут не може бути виправдання
жодній стороні» [60]. Попри взаємну недовіру, врешті-решт,
було досягнуто історичного примирення між Польщею та
Україною на основі християнської мудрості «прощаю і
прошу прощення» і тим самим було очищено душі від гнітючої спадщини минулих гріхів.
Було б помилкою стверджувати, що Україна до часу великого примирення з Польщею щодо волинських подій не
мала у своєму арсеналі принципів духовного очищення.
Варто згадати заклик Т. Шевченка в «Передмові» до «Гайдамаків» щодо єднання з поляками після кривавих подій
Коліївщини: «Серце болить, а розказувать треба: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх помилялись, нехай братаються знову з своїми ворогами». Проте це був лише заклик,
а реального примирення досягли півтора століття потому і,
не в останню чергу, завдяки невтомній праці Є. Гедройца,
котрий наполегливо популяризував серед поляків гасло:
«Без незалежної України вільна Польща неможлива».
Проблема ОУН-УПА, напевно, ще довгі роки не буде
знята з порядку денного, оскільки вона уособлює тривалий
період боротьби значної частини українського народу за свою
державу, боротьби тими засобами й методами, які широко
практикувалися в Європі часів її фашизації і в Євразії часів
більшовицького тоталітаризму. Люди діяли так, як це було
заведено в політичній практиці кризового періоду Європи
часів фашизму та націонал-соціалізму, а тому наші претензії
щодо їх діяльності були б недоречними – вони були такими,
якими їх сформував час і обставини (згадаймо жахи громадянської війни в Англії XVII ст.). Водночас маємо усвідомити
– їхня ідейна спадщина не є тим духовним набутком, якого
чекає від нас нинішня Україна та й об’єднана Європа. Бо ж
проблема не в тому, як би сподобатися сучасній Європі. Це
насамперед наша внутрішня проблема, яку неможливо вирішити в політичній площині, а лише в моральній, освітній.
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Знову процитуємо фаховий висновок Урядової комісії: «Визначаючи своє ставлення до ОУН-УПА, українська влада за
будь– якого рішення наражатиметься на протест з боку частини суспільства. Єдиний вихід полягає в деміфологізації діяльності, з одного боку, ОУН-УПА, з іншого – Кремля, у
поширенні історичної правди, якою б вона не була» [61].
Що ж стосується питання примирення ветеранів Радянської армії та ОУН-УПА, то, на нашу думку, усе залежить
від того, у яку площину перевести проблему: чи то в площину християнського гуманізму – «прощаю і прошу прощення», чи в площину політичну – хто був правий, а хто
винуватий. Політична полеміка є безперспективною, як і
безперспективною є політична реабілітація чи то бандерівщини, чи то сталінізму. Ми маємо усвідомити, що тоталітаризм – чи то у формі фашизму, чи сталінізму, чи
бандерівського «інтегрального націоналізму» – не може
бути в багажі України як європейської держави. У Євросоюзі триває послідовна боротьба зі своїми ж таки ультраправими як на ідеологічному рівні, так і в політичній
практиці. Згадаймо хоча б жорсткі санкції, до яких удався
Європейський Союз щодо Австрії, коли ультраправа Партія
свободи на чолі з Й. Гайдером у жовтні 1999 р. ввійшла до
правлячої коаліції.
Нам не можна на це не зважати. Разом з тим ми маємо
дійти консенсусу, що і сталінщина, і бандерівщина – усе це
наша історія, від якої ми ніколи не зможемо відмежуватися,
але маємо пам’ятати, що ці явища є похідними від того самого суспільного феномену – фашизації Європи і більшовизації Євразії як наслідку глибокої суспільної кризи, яку не
змогла розв’язати Перша світова війна і яка зрештою вилилася в Другу світову війну. Екстремальна ситуація кризи породила екстремістські політичні режими як одну із форм
самоорганізації суспільства. Це був своєрідний соціальний
катарсис, через який людство змушене було пройти, аби усвідомити згубність цього шляху й вийти на новий рівень самоорганізації на засадах створення соціально відповідальної
держави й прийняття демократичного шляху розвитку суспільства як єдино можливого на сучасному етапі.
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Ми також маємо усвідомити, що провина за збереження
негативної спадщини тоталітарних режимів лежить на нас
усіх. Слушну думку висловлює О. Пахльовська, що тоталітарний режим протримався сім десятиліть не тому, що він
був такий сильний, а тому, що суспільство його терпіло й обслуговувало, попри репресії, тортури, образливу бідність та
інші приниження: «Причини закорінені в ментальності суспільства, у типі його культури. Це суспільство нездатне раціонально й позитивно організувати простір, у якому воно
живе. Руйнує власні ресурси або не вміє їх використовувати.
Не вміє опанувати власну історію, тому неспроможне побудувати проект майбутнього» [62]. Найголовніше ж те, що
«розмита» культурна й національна ідентичність веде до
спотворення і моральної ідентичності. Ідентичність – це належність, а отже, відповідальність ЗА тих, до кого належиш. І відповідальність ПЕРЕД ними.
Визначальним у подоланні тоталітарної спадщини буде
те, наскільки ми готові виступати від імені «ми», наскільки
«наше», тобто здобутки і втрати, стали вже нашими індивідуальними переживаннями. Так до цього питання підходять
у Європі, і цю думку ми повинні донести до студентів, бо перманентні вуличні зіткнення ветеранів Радянської армії та
воїнів ОУН-УПА сприймаються як рудимент посттоталітаризму, у якому ми серйозно загрузли й не маємо сил виборсатися.
Отже, тільки ми і тільки всі разом несемо відповідальність і за наше минуле, і за сьогодення, і за майбутнє, бо
кожен наш крок сьогодні рано чи пізно відгукнеться в майбутньому. За гріхи минулого ми можемо лише попросити
один в одного «прощення» і, пройшовши очищення катарсисом і духовним прозрінням, вийти на новий виток національного консенсусу й самоорганізації. Без такого духовного
очищення ми будемо приречені на подальше протистояння,
поглиблення розколу й саморуйнацію. Ми й надалі шукатимемо «злих ворогів» і «зрадників», улаштовуватимемо «полювання на відьом», знову провокуватимемо протистояння
й таки доведемо Україну до розколу – і геополітичного, і соціального.
115

Глава 2. «Переформатування» історичної пам’яті

Цьому можна й потрібно протистояти. Насамперед у студентському середовищі, бо молоде покоління не вибачить
нам нашої вайлуватості й намагання сховатися від проблем
під маскою такої собі філософської позиції «бути над битвою». У нас є своя зброя – наукова компетентність, розсудлива виваженість і глибоко гуманістична моральна позиція.
Недарма ж Т. Шевченко поставив такий епіграф до послання
«І мертвим, і живим...»: «Аще кто речет, яко люблю Бога, а
брата своего ненавидит, ложь есть (Соборное послание
Иоанна. Глава 4, с. 20)». Істина і любов до ближнього завжди були й залишаться наріжними каменями гуманізму.
Проблема національної ідентичності в епоху ґлобалізму
спонукає до нового підходу в трактуванні феномену націоналізму, до якого ми все ще ставимося насторожено (особливо на півдні і сході України) після страхіть, перенесених
у XX ст. Світ уже збагнув, що ґлобалізаційний стиль життя
не повинен вести до нівелювання людства, а до розвитку
того, що американський дослідник Дж. Найсбіт називає
«культурним націоналізмом». «Що сильніше ми ґлобалізуємося, стаємо економічно взаємозалежними, – уважає вчений, – то більше діємо по-людськи, прагнучи підкреслити
власну окремішність, зберегти власну мову, триматися рідних коренів і рідної культури. З економічним об’єднанням
Європи німці почуватимуться більше німцями, а французи
– французами» [63]. Високий рівень самоідентифікації
сприяє розквіту культурних ініціатив, а отже, потужному
зростанню самооцінки людиною своєї неповторності й творчої самобутності, гордості за свій народ і самоповаги.
2.7. Політика
Ще однією вкрай важливою темою, яка порушувалася
під час дискусії в жовтні 2007 р., є проблема взаємовідносин
історичної освіти та політики. В інтерпретації Г. Касьянова
тема була сформульована так: «...впродовж останніх десяти
років ці проблеми вже обговорювалися українськими і зарубіжними фахівцями як на рівні академічних дискусій і публікацій, так і на рівні публіцистики. Однак жодних
помітних наслідків для навчальної літератури з історії ці
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дискусії не дали – переважно через те, що політика держави
у сфері історичної освіти спрямовується на “націоналізацію”
історії, упровадження в навчально-виховний процес базових
елементів “національного” громадянського виховання, яке
зорієнтоване на формування лояльності передусім до власної
нації» [64].
Така постановка проблеми викликає більше запитань,
аніж дає спонук до її розв’язання. По-перше, якщо вже
впродовж десяти років продовжуються дискусії щодо поліпшення викладання курсу історії, то чому опубліковані матеріали дискусії 2007 р. все ще містять чимало суперечностей,
методологічних неточностей, а то й недоречностей. Вочевидь, дискусія має тривати й вийти за межі вузького кола
ретельно відібраних диспутантів, набути ширшого громадського розголосу. Не беремося стверджувати однозначно,
але не виключено, що саме з цих причин «продукт» дискусій
не користується попитом на «ринку» укладання підручників. По-друге, державі закидають як недолік те, що вона
впроваджує в навчальний процес базові елементи «громадянського виховання, яке зорієнтоване на формування лояльності передусім до власної нації». У чому ж тут
кримінал? Чи Україна має за державний кошт формувати
лояльність до транснаціональних корпорацій? Або, як писав
В. Симоненко, «і до сусід пристать наймитувати за пару постолів і шкварку на обід»? Чи зовсім або частково відмовитись від самостійного предмета вітчизняної історії?
Є й такі приклади. Якщо вірити повідомленням ЗМІ, то
з 2008 р. в Білорусі ряд дисциплін виключено зі шкільної
програми, а серед них і «Історію Білорусі»: «Для оптимізації
навчального навантаження міністерство освіти вирішило
об’єднати курс вітчизняної історії з історією світовою.
Більше того, історія Білорусі відтепер “за бажанням дирекції тієї чи іншої школи, може читатися не рідною мовою, а
російською”» [65]. Звісно, це внутрішні справи самої Білорусі. В країнах Європейського Союзу, до речі, сформувалися
різні традиції вивчення вітчизняної історії: у французькій
програмі з історії власне історія Франції – це приблизно 30 %
матеріалу, у німецькій – історія Німеччини охоплює майже 50 %.
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А от у Великій Британії викладається тільки (100 %) вітчизняна історія – іншою англійці просто не цікавляться. Що характерно, у французьких школах не існує такого поняття,
як патріотизм, – це вважалося б за пропаганду. Проте так
було не завжди. Г. Ле Кентрек, автор спільного французьконімецького підручника з історії, наголошує на тому, що
всьому свій час: «Такий підхід до підручників був у XIX столітті за III Республіки, як увижається – час формування
французької політичної нації. Мета курсу історії нині – принести учням загальну культуру і знання про Францію зокрема, навчити критичного підходу до історії і сформувати
доброго громадянина, проте останнє більше стосується не патріотизму, а якраз критичного підходу в усьому» [66]. Проте
варто врахувати кілька моментів. По-перше – у країнах
Західної Європи період формування громадянських націй
припав переважно на кінець XIX, зрідка – на початок XX ст.
Ми в Україні ще не вийшли на такий рівень консолідації,
хоча надворі вже XXI ст. По-друге – французькі й німецькі
історики зустрічалися впродовж п’ятдесяти років, перш ніж
виробили спільну концепцію щодо такого підручника, хоча
й донині існують питання, де консенсусу ще не знайдено.
Що вже говорити про досягнення такого консенсусу між самими українцями?
Отож в Україні, як казав поет, «нам своє робить» – історична самосвідомість має зробити свій внесок у формування
громадянської нації. Та якщо вже в нас не склалася традиція «лояльності передусім до власної нації», то не гріх повчитися в тих народів, які таку традицію шанують і навіть
втілили її у своєрідний державний ритуал: жодна офіційна
делегація не матиме перспективи зустрітися з керівниками
держави Ізраїль, допоки до програми візиту не буде включено відвідування меморіалу Голокосту. Аби тебе поважали
інші, навчися поважати себе сам.
Чого ж тоді дивуватися, коли через такий безлад в Україні інші ставляться до нас так, як їм заманеться. Чи можливо, щоб за таких умов Україна відсунула патріотичне
виховання на другий план, а натомість перейнялася відстоюванням універсальних принципів? Дуже сумнівно, це
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не відповідатиме суспільним настроям. Та й не всі держави
ЄС, як ми бачимо, неухильно дотримуються такої позиції.
Отож ситуація, яка склалася навколо України, засвідчує,
що засуджену Г. Касьяновим лінію «громадянського виховання, яке зорієнтоване на формування лояльності передусім до власної нації» навряд чи буде знято з порядку
денного. Інша справа, чи вирішуватиметься вона в умовах
нагнітання національного екстремізму, чи в ключі гуманістичного світобачення. Поки що не все так погано: за результатами репрезентативного опитування, проведеного
Київським інститутом проблем управління ім. Горшеніна,
поняття «націоналізм» для українців означає: відстоювання
інтересів своєї нації (35,2 %); патріотизм, любов до Батьківщини (30,9 %); національну замкнутість (20 %); важко сказати (14,4 %), інше (0,5 %).
Як далі розвиватиметься суспільство, залежить багато в
чому від часу й обставин. Ще раз процитуємо Біблію: «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!» (Книга Екклезіаста, р. 9, в. 11).
Попри всі висловлені судження, а цей ряд можна продовжити (бо забагато проблем порушено сучасними істориками
і для їх повного осмислення потрібен час і подальша копітка
робота), матеріали дискусії жовтня 2007 р. (як і решта опублікованих у збірниках та ЗМІ) зробили свою корисну справу.
Найголовніше – вони відверто провокативні, будять думку
і заохочують до дискусії. Отже, вони виконали покладену на
них функцію.
Що ж до книги «Шкільна історія очима істориків-науковців», то трапляється так, що одна праця, у якій висвітлено масу проблем і запитань тисячолітньої історії, часто
виявляється кориснішою за десяток солідних аналітичних
розвідок з окремих питань. Та й викладені тут рефлексії на
поставлені запитання в основному є лише гіпотезами, а не
рецептами вирішення проблем. Власне, в історичній науці
будь-яке твердження зазвичай є робочою гіпотезою, яка надалі перевірятиметься спеціальними дослідженнями, а ті,
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своєю чергою, стимулюватимуть інших дослідників. І якщо
висловлені в цьому матеріалі зауваги і пропозиції будуть науково спростовані й відхилені, але при цьому стимулюватимуть інших дослідників до пошуку нових гіпотез і
аргументацій, вважатимемо себе повністю віддяченими за
труди.
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Глава 3. «ДВІ УКРАЇНИ»:
ПОКУТА «СПІЛЬНОЇ ІСТОРІЇ»
З легкої руки політиків під час перманентних виборів і
перевиборів до Верховної Ради України цивілізаційний
розлом Схід-Захід набув у масовій свідомості форми протистояння «російської України» й «української України».
І це є великим злочином проти українського народу, що загрожує територіальній цілісності й недоторканності кордонів нашої держави, ставить під сумнів формування
українського народу як єдиного соціуму, об’єднаного
спільністю історичної долі, розумінням єдності національних інтересів та усвідомленням перспектив на майбутнє.
Нездатний навести лад у власному домі, правлячий
політичний клас наносить непоправної шкоди самоідентифікації українського народу, розколює його соціально-економічно й культурно-ідеологічно.
До внутрішніх чинників долучаються ще й зовнішні.
Серпнева війна в Грузії (2008), а надто її висвітлення в ЗМІ,
посприяли зростанню напруженості між Україною й Російською Федерацією, що неминуче призвело до погіршення
ставлення одного народу до іншого. Цю тривожну тенденцію
зафіксували соціологічні дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) і Московського аналітичного центру «Левада-Центр». Якщо у квітні 2008 р. 47 %
українців ставилися до Росії дуже добре, то у вересні таких
було вже 42 % (зменшення відбулося за рахунок східного й
південного регіонів). Натомість у Росії тих, хто ставився у
вересні до України дуже добре, – лише... 2,5 % (а на півроку
раніше їх було 5,5 %). Коли ж оцінку «дуже добре» замінити
па «загалом добре», кількість українських респондентів, які
ставляться до Росії «добре», майже не змінилася – 88 %,
тоді як у Росії таких поменшало з 54 до 37 %. І це за півроку.
Погано ставляться до України 52 % росіян, а в нас у ставленні до Росії таких усього 9 %. Диспаритет уражаючий.
До того ж «Левада-Центр» зафіксував погане ставлення росіян не лише до України, а й до США (67 %), ЄС (39%) та
Грузії (75%) [1].
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Пояснюючи таке становище, професор В. Хмелько вважає, що основною причиною є пропаганда з боку російських
ЗМІ, які докладали чимало зусиль, аби сформувати негативне ставлення росіян і до Грузії, і до України. Наша держава звинувачувалась, зокрема, у незаконному продажі
Грузії зброї, а громадяни України – в безпосередній участі у
воєнному конфлікті. У трактуванні В. Хмелька, провідну
роль у створенні «образу ворога» зіграли «наразі російські
ЗМІ, особливо телебачення, яке найбільше впливає на думку
громадян» [2].
На наш погляд, таке трактування не може бути вичерпним, оскільки, фіксуючи різкі зміни в ставленні росіян до
України, воно не пояснює, чому ще до грузинських подій до
росіян добре ставилося 88 % українського населення, тоді
як серед росіян таких було 54 %. В. Хмелько зауважує, що
у своєму ставленні українці орієнтуються на російський
народ, а не на владні структури Російської Федерації. Чому
так само диференційовано не формують свого ставлення до
України громадяни Росії? Диспропорція надто очевидна,
щоб списати все лише на чинник поточного моменту. До того
ж потрібно пояснити, чому росіяни негативно ставляться і
до США, і до ЄС.
Пояснення цьому феномену знаходимо у характеристиці
російської ідентичності директором «Левада-Центру», відомим російським соціологом Л. Гудковим: «Усвідомлення наростаючого розриву між розвитком Росії і західного світу
(особливо у міру дедалі повнішого розуміння тієї обставини,
що ріст споживання означає різке підвищення інвестицій в
людський капітал, що нині є основною передумовою підвищення ефективності й продуктивності економіки) стає травмуючим чинником для російської еліти. З цього випливає й
друга обставина – розуміння, що всі спроби «наздогнати» із
самого початку приречені на невдачу, що Росії судилося заслужене нею становище третьосортної держави. Однак у
більшої частини правлячого класу (а тим більше – у масі населення) ця думка викликає зворотну агресію на адресу
країн-лідерів, ксенофобію і комплекс невдахи, жертви
тощо». Як наслідок, зазначає Гудков, «виникла специфічна
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конфігурація національної російської самосвідомості: ретроорієнтована структура національної ідентичності без позитивних моделей майбутнього, свого роду компенсаторний
чи захисний націоналізм» [3].
Додаткове світло на цей феномен проливає професійна
думка італійського журналіста й письменника М. Корті – у
1998-2003 рр. директора Російської служби радіо «Свобода», що неодноразово друкувався в «Известиях», «Литературной газете», «Независимой газете». Він зазначає:
«Те, як Росія бачить нині решту світу, – для неї є традиційним. Російська історія тому підтвердження. У Росії завжди
вважають, що зовнішній світ її не любить – підступи Ватикану, тиск католицької церкви, Брестська унія, єзуїти, самозванці, які прагнуть влади... Для подолання Росією такої
параної, звісно, потрібен час, якщо це взагалі колись станеться». Що ж до різного світобачення українців і росіян, то
«Україна і Росія мають спільну історію, але в них різна
культура», додає Корті (курсив наш. – Авт.) [4].
Отже, проблема «спільної історії», але двох «різних
культур», яка традиційно вважалася «родинною» справою
україно-російських відносин, привертає останнім часом
увагу європейської громадськості. А втім, за проблемою різних культур українців і росіян – багатовікова традиція.
3.1. Феномен малоросійства
8 січня 1654 р. в церкві Святого Успіння в Переяславі під
час процедури присяги Б. Хмельницького на вірність московському царю Олексію Михайловичу стався несподіваний
для обох сторін інцидент – виявилося, що кожна із сторін
по-своєму уявляла форму й сенс цього важливого дипломатичного дійства. Коли вбрана в ризи «збірна команда» представників московського й українського духовенства була
вже готова відправляти процедуру присяги згідно з присланою від царя з Москви «методичкою», гетьман Б. Хмельницький раптом почав наполягати на тому, щоб боярин
В. Бутурлін зі своїми товаришами спершу присягнув за
царя. Українська сторона очікувала на конкретні запевнення з боку Москви: що й самого гетьмана Хмельницького
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і все його Військо Запорозьке государ не віддасть королеві
польському і за них стоятиме; вольностей козацьких не порушить; хто був шляхтич, козак чи міщанин і взагалі в
якому стані був і маєтності мав, щоб так був і далі; і щоб великий государ був ласкавий – велів видати їм на маєтності
свої царські грамоти. Цей момент був вирішальним, і, згідно
з повідомленнями російської сторони, для неї цілком несподіваним. Більше того, коли Бутурлін відмовився від складання присяги, Хмельницький пішов на дипломатичний
демарш і залишив церемонію.
Це було яскравою ілюстрацією того, що обидві договірні
сторони мали протилежні уявлення щодо політичної культури відносин сюзерена з васалом. Українська сторона виходила зі свого розуміння культури укладання таких актів,
заснованого на традиціях Речі Посполитої і правовій системі
Литовського статуту 1566 р. Ішлося як про шляхетську традицію, так і козацьку, у яких існувало поняття «контрактні
відносини» [5]. За тогочасною конституційною теорією лише
шляхта творила політичну націю Речі Посполитої, а отже,
відповідала за збереження територіальної цілісності й конституційного устрою своєї вітчизни. Перед обранням короля
шляхта кожного повіту на місцевих сеймиках складала список прав, привілеїв і поточних проблем регіону. Місцевим
делегатам до елекційного сейму, як правило, давали інструкцію не голосувати за певного кандидата, допоки він не
пообіцяє дотримати їхніх прав. З моменту обрання король
уступав у договірні відносини з політичною нацією, представленою делегатами від кожного регіону, й урочисто присягав поважати права та привілеї нації.
Відносини між королем і козацтвом попервах були звичайним договором між монархом і найманим військом. Військо Запорозьке в особі гетьмана та козацької старшини
погоджувалося служити королю в обмін на грошову винагороду й особливі привілеї (звільнення від податків, самоврядування, право носити зброю і виробляти алкоголь).
Оскільки козацтво було ще й представником православної
віри, ці соціально-економічні привілеї перепліталися з релігійними і політичними питаннями. Перемоги Хмельниць126
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кого додали до відносин із королем ще й територіальне питання: сюзерен перебував у договірних відносинах із Військом Запорозьким, яке фактично контролювало значну
частину українських земель (Зборівський договір 1649 р.).
Отже, з козацького погляду відносини, де козацтво виступає в ролі політичної нації, мали б існувати й після того,
як Військо Запорозьке обере собі нового протектора – російського царя. Тим більше, що з погляду козацької старшини,
зранку 8 січня підготовка до процедури укладання нової
версії контрактних відносин відповідала усталеній традиції. Коли гетьман зі старшиною прийшли до Бутурліна, той
передав гетьманові й усьому війську царську грамоту й у
своїй промові виклав аргументацію московської сторони
щодо такого кроку. У виступі не йшлося ні про ідентичність
обох народів, ні про спільну історію. За викладом М. Грушевського, боярин «нагадав, як гетьман у попереднім році
й цієї осені присилав до царя своїх послів, просячи в царя
допомоги: скаржився на насильства над православною
вірою з боку панів-рад і всієї Речі Посполитої і насильне
приневолення до унії, на всякі кривди й зневаги, на порушення заприсяжних договорів Зборівського і Білоцерківського – знов-таки на пункті віри» [6]. Далі Бутурлін
нагадав, що Хмельницький попросив тоді царя взяти все
Військо Запорозьке з усіма городами й землями під свою високу руку. Оскільки Москва мала з Варшавою вічний договір і не могла його порушити, цар пообіцяв заступництво
православній вірі й Зборівським угодам через своїх послів
до короля і ради панів. Коли ж король злегковажив посольством, відправив послів з нічим і зранку оголосив похід
проти козаків, тоді цар звелів прийняти під свою високу
руку «гетьмана Богдана Хмельницького і все Військо Запорозьке з городами і землями, як свобідних від підданства
королеві, через те, що він переступив присягу. І велів чинити вам поміч своїм військом на кривоприсяжців – тих,
що хочуть знищити православну віру» [7].
До цього моменту все нібито рухалося у звичному річищі
– оскільки польський сюзерен порушував права свого українського васала, той мав повне право шукати собі захисту
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в протектораті з боку іншого сюзерена. При цьому він
вважався не зрадником, а захисником своїх прав. Однак Бутурлін неабияк здивувався, коли йому запропонували заприсягтися в дотриманні прав і привілеїв Війська
Запорозького. По-своєму він був правий: така практика повністю розходилася з правовою культурою Московського
царства. Бутурлін пояснив, оскільки в його державі споконвіку присягу государям складають тільки піддані, то й нинішньому цареві Олексію Михайловичу вони заприсягалися
всією державою на вірну службу. Тому Бутурлін не може
присягати від імені царя – гетьманові не варто такого навіть
говорити. Хай усі складають присягу, а великий государ
триматиме їх у ласці й боронитиме від ворогів, захистить маєтності, якими хто володіє.
Доки Хмельницький, пішовши з церемонії, радився зі
старшиною, полковники спробували ще раз пояснити ситуацію Бутурліну, посилаючись на звичну для них практику
Речі Посполитої. У відповідь Бутурлін заявив про непристойність такої пропозиції, адже польські королі невірні,
вони не є самодержцями й не дотримуються присяги. Тоді
як царське слово є незламним. Коли ж прості козаки бунтують і цьому не вірять, то саме полковники й повинні таких
нетямущих людей стримувати й приводити до порядку.
Зрештою з’ясувалося, що процедура присяги взагалі опинилася під загрозою зриву. Тож Хмельницькому, у силу несприятливих зовнішньополітичних умов, не залишалося
нічого іншого, як покластися на царську ласку.
Згодом з’ясувалося, що основним наслідком Хмельниччини стало перенесення України з польської на російську орбіту, а сам Переяслав став початком україно-російського
об’єднання, що тривало понад 300 років. У перебігу боротьби
проти Польщі Військо Запорозьке перетворилося на державне утворення, яке встановило контроль над значною територією, запровадило систему управління та створило
уряд. Тобто виникла козацька держава, яка впродовж декількох років була де-факто самостійною і надалі зберігала
певні форми цієї самостійності. У середньовічній Європі залежні політичні утворення (протекторати, васальні дер128
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жави), а також автономні політичні органи всередині держави (стани, регіональні парламенти, вільні міста) були
звичним явищем. Суспільні стани та регіональні органи все
ще претендували на «право опиратися» сюзерену й можливість звертатися по допомогу до «іноземних» правителів.
Навіть за умов тодішнього московського самодержавства
Переяслав не поклав край існуванню цієї держави, оскільки
в угоді передбачалися умови досить широкої автономії
України.
З плином часу, коли Військо Запорозьке відступило на
Січ, а Правобережна Україна відійшла до Польщі, українська старшина стала представляти на Лівобережжі Гетьманщину, або Малоросію. Ця новостворена шляхта перебрала
на себе роль захисників своєї вітчизни – Гетьманщини – та
її конституційного ладу, виходячи зі свого розуміння традиції шляхетської політичної нації. Гетьман залишався основною фігурою української теорії договірних відносин із
царем, а Переяславський трактат розглядався як контракт
між гетьманом Б. Хмельницьким і російським царем. Щоправда, ані цар, ані російська адміністрація ніколи не поділяли цього погляду: «Московія XVII століття була
патримоніальною державою, у якій договірні відносини між
самодержцем і його підданими були немислимими. З російського погляду верховна влада царя була неподільною, і самодержавство не мало обмежень. Якщо Гетьманщина і мала
якісь певні особливі прерогативи, то вони, на думку російської сторони, були лише дарунком царя» [8].
Звісна річ, різниця в політичній культурі й засадних поглядах між російською владою та українською елітою призводила до постійного напруження, кульмінація якого
припала на 60-і роки XVIII ст. Тісні зв’язки гетьмана К. Розумовського з імператорською родиною і двором оберігали
українську шляхту від зазіхань імперської влади в 50-60-х
роках XVIII ст., унаслідок чого українська еліта ставала дедалі сміливішою. Так, у 1763 р. 100 шляхтичів зібралися в
Глухові в гетьманській резиденції на раду й розробили план
широких реформ. Основними були три теми. По-перше, рада
розглядала Гетьманщину як цілком окрему від Росії тери129
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торію, пов’язану з Російською імперією через спільного
монарха – російського царя. По-друге, шляхта пропонувала
перетворити Раду старійшин на шляхетський сейм, що забезпечило б контроль над внутрішніми справами. По-третє,
ставилося питання про зрівняння українських і російських
посад і чинів, а також підтвердження прав землеволодіння
й подальшого обмеження прав селян на вихід від пана.
Ці прагнення суперечили планам нової самодержиці Катерини ІІ, яка не визнавала жодних договірних відносин
між самодержцем і його підданими. Гнів цариці змусив гетьмана Розумовського піти з посади, а Катерина II взяла курс
на поступову інтеграцію околиць в імперію. Обер-прокурор
князь В’яземський отримав від цариці інструкцію в майбутньому: «...когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтобы век и имя гетманов исчезло».
Постає запитання: як після цього серед українців міг
поширитися справжній культ Катерини II, який, на думку
М. Драгоманова, навіть став своєрідною «святістю»? І до
аналізу цього феномену, відомого як ідеологія «малоросійства», потрібно підійти виважено.
М. Драгоманов уважав «малоросійство» породженням
статусу провінціалізму, до якого була зведена Україна в Російській імперії. Щоправда, не кращою була доля й тих земель України, де провінціалізм був зумовлений тривалим
перебуванням у складі Польщі, а згодом у складі АвстроУгорської імперії, де цей комплекс набув форми «москвофільства»: «Українці або ж обходяться без усякої філософії,
або держать себе в якомусь вузькому, провінціальному та до
того й зовсім не ясному, плаксивому романтизмі» [9].
Аби дати наукову оцінку «малоросійству» не як «зловмисному витвору» чужинців, спрямованому проти українського народу, а як ідейній течії, що відображала на певному
етапі історичного розвитку корінні національні інтереси України, доречно навести принципову тезу М. Драгоманова:
«Правдиво науковий, широкий погляд на історію України
мусив би показати нашій громаді й чужим, як фатальні національно-краєві задачі українські сповнялись і під чужими
урядами і як поступ цивілізації на Україні, навіть і в чужій
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формі, вів до того, щоб виготовити ґрунт для свідомого українства» [10]. Тобто М. Драгоманов закликав не демонізувати Російську імперію як історичний феномен, а
розглядати її як державний механізм, у рамках якого забезпечувалися (хоча й у деформованому вигляді) також і українські інтереси. Розглядати як ту геополітичну реальність,
у рамках якої виростали суспільно-політичні сили майбутньої незалежної України. Такий історичний підхід пояснює,
чому «український вояцький патріотизм зчепився із російським царелюбством» [11], чому, «не глядячи навіть на
руїну Січі в 1775 р. і на кріпацтво 1783 р. (котре народ
спершу не дуже запримітив, бо все вже для нього виготовила
старшина козацька), Катерина II (“великий світ – мати”)
дуже була популярна серед нашого народу, як і інтелігенції»
[12].
І в тому був свій резон. Кардинальним національним завданням українців у XVI-XVIII ст. було, за М. Драгомановим,
«увільнення нашого краю від насильства татарсько-турецького і від підданства польського». Факт залишається фактом: поляки не могли зарадити регулярним нападам татар і
турків на Україну, що сприймалася ними як своєрідна біла
Африка для постачання рабів, галерників і яничар. Без північних берегів Чорного моря Україна була неможлива як
культурний край, як геополітична реальність: «Не вдалось
цього нам зробити під Польщею, із самим козацтвом, то мусило це зробитись під московськими царями... Наш народ
це нюхом чув» [13]. Козацька старшина вірно служила Російській імперії, домагаючись дворянських прав, а народ
масою своєю (особливо на Правобережжі) залишався на боці
царату і прийняв без усякого жалю поділ Польщі. Набуття
Росією після російсько-турецьких війн Буджацьких, Кримських і Кубанських степів стало неабияким полегшенням
для кріпаків із Гетьманщини та Правобережної України, які
тікали туди аж до 1861 р.
І лише після аграрних реформ 1863-1866 рр., жорсткого
введення системи обрусіння України «малоросійство» як
ідеологія зжило себе й актуалізувалося питання, «як увільнитись Україні від московського чиновництва, як інтеліген131
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ції українській зорганізуватись укупі з народом, підняти українську національну культуру і т. д. Система обрусіння й
урядова реакція з 1866 р. розбили всякі надії на царський
уряд, показали, що віддалі він може йти тільки назад...»
[14]. На порядку денному поставало запитання: чи можуть
українці «побороти уряд московський без допомоги самого
народу московського»? [15].
Отже, підсумовуючи сказане, наголошуємо на тому, що
доки в рамках Російської імперії вирішувалися проблеми
української геополітичної реальності, де українська старшина як політичний клас представляла собою власне імперський, а не колоніально поневолений народ, навряд чи
можна було розглядати ідеологію «малоросійства» як такий
собі уроджений прояв сервілізму з боку «хохлів». Однак,
уважав М. Драгоманов, «кожному часу – своя задача». Та
ідеологія «малоросійства», яка сприймалась як само собою
зрозуміле в обставинах XVII – першої половини XIX ст.,
стала неприйнятною для нових часів.
3.2. «Великий російський проект»
Оскільки в контексті цього розділу предметом нашого
розгляду є спроба зрозуміти логіку становлення російської
самосвідомості стосовно України, звернемося до чи не найсоліднішої розвідки з цієї проблеми російського автора
О. Міллера [16]. Поважаючи погляди автора, намагатимемося викласти його версію доленосних для України подій
другої половини XIX – початку XX ст. в заданому автором
ключі: «Історію суперництва загальноросійського й українського проектів національного будівництва потрібно розповідати не тільки, а, можливо, навіть не стільки як історію
успіху українського національного руху, а як історію невдачі російських асиміляторських зусиль». Такий підхід видається продуктивнішим у цьому контексті, бо історію
досягнень і невдач українського національного руху ми вже
розглянули в попередніх розділах.
На відміну від концепції М. Гроха щодо формування національної самосвідомості в Східній Європі як об’єктивного
й закономірного періоду становлення нації, котру ми вва132
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жаємо вихідною, О. Міллер бере за основу концепцію Б. Андерсона, де нація розглядається як «уявлена спільнота»,
результат дій політтехнологій бюрократичного апарату й
цілеспрямованих зусиль патріотично налаштованої інтелігенції в руслі буржуазних інтересів. Тому видається незрозумілим здивування Міллера з приводу того, що й нині
будь-які національні концепції історії значною мірою є «сучасністю чи ідеальним образом майбутнього, перекинених у
минуле. У цьому розумінні вони відображають інтереси національних політичних еліт. Політичний тиск і замовлення
особливо відчутні в нових, “етнонаціональних” державах,
до яких належать сучасні Росія й Україна». Тут Міллер, вочевидь, є непослідовним. Якщо політичний тиск і відповідне
соціальне замовлення були характерними для Західної та
Центральної Європи XVII-XIX ст., і він їх визнає, то чому це
положення має оскаржуватися в XX-XXI ст., коли йдеться
про Східну Європу? Чи не з подвійними стандартами ми
маємо тут справу?
Зрештою, вибір методології дослідження – то авторська
справа. Нас цілком улаштовує визнання того, що впродовж
тривалого часу, уключаючи й XIX ст., Франція, Іспанія, Велика Британія, Німеччина й Італія «за різних історичних
обставин і різними засобами вирішували, врешті-решт, одне
й те саме завдання політичної консолідації й культурної гомогенізації нації-держави». Отже, ми говоримо про об’єктивний суспільно-політичний процес як наслідок певної
фази загальноєвропейської політики, а не про довільний
проект групи націоналістично налаштованої інтелігенції –
науковців, журналістів, політиків тощо, як це випливає з
моделі Б. Андерсона.
Певно, остаточний підсумок конституювання тієї чи
іншої нації в державній формі не був наперед жорстко детермінованим, хоча й об’єктивно обумовленим. Так, до появи
Бісмарка могли постати окремо австрійська, прусська й баварська нації або більш «рихла» федерація німецьких держав. Саме Бісмарк об’єднав німців. Як ми вже зазначали,
нинішня австрійська нація є лише породженням другої половини XX ст. По-іншому могла скластися й доля італій133
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ської нації – нинішні суперечності між Північною й Південною Італією не сьогодні з’явилися й могли призвести до іншого результату. В остаточному підсумку, зазначає Міллер,
«проблема об’єднання настільки домінувала в політичному
порядку денному в ХІХ ст., що заблокувала появу політичних рухів, які прагнули б формулювати партикуляристські
націоналістичні проекти, хоча культурні, історичні й мовні
відмінності давали для таких проектів достатньо вихідного
матеріалу».
О. Міллер наголошує на тому, що не все гладенько складалося в національних процесах Великої Британії та Іспанії
з їх етнічною, культурною й мовною гетерогенністю населення. Та й континентальна Франція щодо культурного і
мовного питання залишалася дуже неоднорідною впродовж
усього XIX ст. У 1863 р., за даними Міністерства народної
освіти Франції, майже для половини французьких школярів
(із чотирьох мільйонів) французька не була рідною мовою:
майже весь південь і значна частина північного сходу та північного заходу країни говорили на діалектах і говірках, що
живило, зокрема, новокельтський сепаратистський рух.
У процесі консолідації нації-держави Франція жорстко використовувала адміністративну систему (заміну історичних
назв регіонів новими – за назвами річок), школу, армію й
церкву як інструменти мовної та культурної асиміляції.
Іспанія, яка намагалася наслідувати французьку модель, домоглася значно менших успіхів унаслідок відставання в економічному розвитку і відносної слабкості державної влади.
Жителі Шотландії, особливо гірської її частини, не були патріотами Британії. Тут англійці, розгромивши останнє повстання якобітів (1746), упродовж кількох місяців без суду
й слідства вбивали будь-якого гірського шотландця, а в Англії громада розглядала варіант винищення всіх жінок дітородного віку з якобітських сімей. Ірландією управляли як
окупованою територією, де терор був легітимізований спеціальними актами.
Що цікаво в цій логіці викладу – Міллер у такий спосіб
підводить нас до думки, що, мовляв, і так звані цивілізовані
країни свого часу поводилися «не менш жорстоко, аніж
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Петро І переслідував прибічників Мазепи». При цьому він
посилається на М. Драгоманова, який також звертав увагу
на брутальність ставлення французів до гугенотів або англійців до шотландських горян. За логікою О. Міллера, в українців не повинно бути якихось особливих претензій до
асиміляційної політики Росії – мовляв, усе як у людей.
Знову ж таки та сама Англія переходить до легалістських
форм правління лише після жорстких асиміляційних заходів наприкінці XVIII ст. Як світовий лідер економічного й
політичного розвитку вона почала створювати кар’єрні й
підприємницькі можливості для шотландців, особливо рівнинних, які вже самі зняли з порядку денного питання про
викладання на гельській мові й переходили на англійську
для успішної інтеграції у сферу бізнесу й політики. Що особливо заслуговує на увагу – у своєму прагненні утвердити
британську ідентичність не йшлося про те, щоб зробити всіх
англійцями. Для держави було важливим, щоб шотландська
чи валлійська ідентичність функціонувала як регіональна і
не висувала вимоги створення окремої держави. Тобто йшлося про часткову асиміляцію, або «культурну гібридизацію». Отже, проводячи аналогію між «українським
питанням» у Російській імперії і національним питанням у
Британії чи Франції, на думку Міллера, «потрібно шукати
відповідь на ключове запитання: чому реалізувався той, а не
інший із теоретично можливих варіантів? Саме порівняння
невдахи з тими, хто зміг більш-менш успішно розв’язати подібні завдання, і дасть змогу зрозуміти причини цієї невдачі».
Цілком закономірно постає інше запитання: а чи був у
свідомості правителів Російської імперії і російських еліт
«образ такої нації, яка стала б ядром імперії і яке місце належало в ньому Україні?». Першооснови такого образу були
сформульовані у творі «Синопсис», опублікованому в Києві
1674 р. Авторство книги приписували І. Гізелю – архімандриту Києво-Печерської лаври. У ній ішлося про єдність Великої і Малої Русі, про спадкоємність державницької
традиції Київської Русі, про спільність династії Рюриковичів, урешті-решт, – про єдиний «руський» чи «православ135
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ний» народ. Останнє, дійсно, ще треба було аргументовано
доводити, оскільки московські церковники вимагали повторного хрещення навіть духовних осіб, що переселялися
в Московію з Малоросії, бо вважали їх православ’я сумнівним.
Сто років поспіль «Синопсис» був фактично єдиною в
Росії книгою з історії, він зберігав популярність аж до середини XIX ст., витримавши майже 30 видань. Концепція
російської історії, закладена в «Синопсисі», слугувала основним тлом, на якому розвивалась історична наука XIX ст.
(М. Карамзін, С. Соловйов, В. Ключевський), що й визначало смаки й уподобання читачів, закладало ідейні світоглядні основи – як панславізму (ідеології російського
імперіалізму), так і власне російського націоналізму.
Як зазначає Міллер, націоналістичні мотиви в російській
громадській думці поступово набували дедалі більшої актуальності в другій половині XIX ст., «чому сприяли панування націоналізму в Західній Європі того часу і
конфлікт спершу з польським, а згодом і з іншими національними рухами в самій Російській імперії».
Російський націоналізм і русифікація тісно перепліталися, хоча варто виокремити спонтанну русифікацію регіональних еліт, яка йшла назустріч «адміністративній
русифікації» зусиллями бюрократичного апарату, з одного
боку, а також насильницьке насадження російської мови й
православ’я серед простолюдинів – з іншого. Однак загалом
російська еліта так і не виробила єдиного погляду в самосвідомості на модель російської нації. До неї могли належати:
1) усі піддані імперії; 2) члени привілейованих верств (відповідно до премодерної концепції natio); 3) великороси-православні або 4) усі східні слов’яни, у дусі традиційного
значення поняття Русь. Звідси й невизначеність «ідеального
типу» майбутнього Росії: імперія, унітарна нація-держава,
федерація, союз незалежних держав. На чомусь одному
правляча еліта Росії так і не зійшлася.
Останнє особливо важливо для дослідників україно-російських відносин, оскільки можна було бути російським імперіалістом і при цьому не бути російським націоналістом
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(імператори вважали державу своєю родовою власністю).
Можна бути російським націоналістом і заперечувати імперію, уважаючи, що її існування шкодить російській нації.
Або ж прагнення до збереження імперії могло поєднуватися
з націоналізмом. Урешті-решт, у російській практиці збереження імперії через її русифікацію і перетворення в націюдержаву швидше існувала така дилема: збереження
самодержавства й навернення громадян до православ’я (що
само по собі вже входило в опозицію до тенденцій модерного
націоналізму) або інше – створення нації-держави через демократизацію і прискорення економічного розвитку, що
створювало б сприятливі умови для мовної та культурної
асиміляції. Тоді й мовна політика повинна бути такою: за
першого варіанта мало б ітися про переведення освіти виключно на російську мову, а за другого – російська мова
мала б бути лише одним із предметів викладання в неросійських окраїнах, не намагаючись витіснити зі школи місцеві
мови.
На думку О. Міллера, «визнання того, що російська
нація, яка постає, не є рівною імперії, а менша за неї, було б
реалістичнішою точкою зору», однак і це породжувало проблему «визначення того, що є російськістю, і кордонів цієї
російської нації». На біду Україні, російський образ національної території чи «ідеальної Батьківщини» сформувався
в Російській імперії в умовах гострого конфлікту з польською державницькою концепцією, котра розглядала Білорусь і Правобережну Україну як «креси всходні».
Натомість російська громадська думка (згідно із «Синопсисом») уважала ці землі «відвічно російськими». Це й сформувало мету російського національного проекту, яку Міллер
означує «великою російською нацією», у якій українці й білоруси не вважалися «інородцями», а всіх великоросів, малоросів і білорусів включали до єдиної етнічної спільноти.
Малороси й білоруси, зазначає він, ніколи не дискримінувалися в Російській імперії на індивідуальному рівні за умови
володіння російською мовою – для них, «у принципі, була
відкрита будь-яка кар’єра». Щоправда, ми не можемо тут
погодитися з думкою Міллера та деяких інших дослідників,
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що українці «не ущемлялися ні з конфесійних, ні з расових
міркувань», – достатньо згадати насильницьку заборону уніатства й переведення в православ’я, та й побутування назви
«хохли»: навіть за позитивної характеристики, вона має
елемент великоросійської зарозумілості, що поєднується з
підозрілістю.
Подальші судження О. Міллера підтверджують цю подвійність великоросів у сприйнятті української ідентичності: «Культурна й історична специфіка Малоросії так
само, як і регіональний патріотизм малоросів, були вповні
допустимі в очах прибічників концепції великої російської
нації, допоки не входили з цією концепцією в суперечність.
Більше того, у першій половині XIX ст. малоросійська специфіка викликала жвавий інтерес у Петербурзі й Москві як
яскравіший, романтичніший варіант російськості...»
Спроба ж трактувати цю «малоросійську говірку» як окрему
від російської самостійну українську мову була для прихильників концепції великої російської нації неприйнятною. Український націоналізм заперечував малоруську
ідентичність, яка могла мирно уживатися із загальноросійською, і створював свій образ ідеальної Вітчизни, що конфліктував і з польським, і з російським. Українська ідея
«відбирала» у російської не просто частину національної території, але «Київ – мати російських міст», місце набуття
православної віри й державності, а також позбавляла ідеологічної основи в конфлікті з польським рухом. Не випадково російський націоналістичний журналіст М. Катков
зображав українофілів вільними чи невільними агентами
«польської інтриги».
Увесь драматизм ситуації для українців полягав у тому,
що коли загроза «російській ідеї» з боку націоналізмів
інших регіонів Російської імперії сприймалася російською
громадською думкою як виклик «ззовні», то загроза з боку
українського націоналізму для прихильників «загальноросійської нації» була вже нічим іншим, як диверсією зсередини «національного тіла». Аж до царювання Олександра
III політика русифікації окраїнних земель була досить обмеженою, швидше «адміністративною русифікацією» або ж,
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як у випадку повстань у Королівстві Польському, репресивним заходом, свого роду карою за нелояльність. У жодному
із цих випадків завдання тотальної русифікації місцевого
населення не ставилося. Водночас, зазначає О. Міллер, заходи русифікації українців були більш жорсткими саме
тому, що «тут вони були засобом “обрусіння”, котре сприймалося як відновлення справжнього характеру цих земель,
викривленого полонізацією. Репресії ж проти українського
руху сприймалися як боротьба зі спробами розкладення самого національного організму». Отже, ставлення влади й великоросів загалом до малоросів і білорусів допускало
інтеграцію останніх на основі принципу рівності індивідів,
однак їм категорично відмовляли в інституціоналізації як
групам національних меншин, на противагу неслов’янам і
полякам, яким відмовляли в принципі індивідуальної рівності, тоді як їхній статус національних меншин не ставився
під сумнів.
Отже, коли малорос приймав українську (що виключала
загальноросійську) ідентичність, для прихильників «великої російської нації» він ставав відступником. І коли боротьба з іншими національними рухами була боротьбою за
збереження цілісності імперії, то боротьба з українським національним рухом автоматично перетворювалася на боротьбу за цілісність самого російського народу і за цілісність
території, чиє населення мало б бути консолідованим у російську націю. Звісно, в історії можна знайти й свідчення на
захист українських інтересів з боку окремих представників
російської громадськості. На думку О. Міллера, «прихильників надання Україні автономії було небагато, і також небагато було й тих, хто вважав за необхідне повне
пригнічення особливої малоросійської регіональної ідентичності й малоросійської культурної специфіки». Наголошуємо, ідеться саме про малоросійську специфіку, а не про
українську національну.
Такі ідеологічні засади втілювалися в практику імперської бюрократії щодо українського національного руху.
Кирило-Мефодіївське братство, з яким О. Міллер пов’язує
«початок модерного українського націоналізму», було роз139
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громлене владою в 1847 р.: «При цьому влада свідомо
обійшлася з більшістю братчиків досить м’яко, щоб не штовхнути українофілів до радикального союзу з поляками».
Російська громадська думка не була одностайною у своєму
ставленні до українського національного руху. Відверто асиміляторський підхід, представлений В. Бєлінським, а також
Ю. Венєліним (до речі, русином із Закарпаття), межував із
поглядами Ю. Самаріна, який висловлювався на користь політичної єдності Великоросії й Малоросії за умови обмеження мовної та культурної асиміляції.
З початком царювання Олександра II імперська бюрократія уважно відстежувала діяльність українофілів, але до
репресій не вдавалася. Більше того, у 1860 р. в Петербурзі
дозволили видавати журнал «Основа». І лише поступово
влада «приходила до усвідомлення природи і масштабу загрози». На тлі польського повстання 1863 р. міністр внутрішніх справ П. Валуєв видав відомий циркуляр про
заборону публікацій будь-яких книг для народу українською мовою, уключаючи підручники й релігійні тексти, з
метою зупинити «емансипацію української мови й поширення грамотності українською серед селян». Переважно
ворожою щодо українського національного руху була реакція російської преси, насамперед московських видань
М. Каткова і «Дня» І. Аксакова, хоча, наприклад, частина
петербурзької преси симпатизувала українофілам, а «Колокол» О. Герцена однозначно висловив їм свою підтримку.
Характерно, що дискусія з «українського питання» стимулювала «поворот» до національного питання загалом і до
проблеми формування російської нації зокрема: «Концепція
великої російської нації, що включала малоросів і білорусів,
отримала свій найповніший на той час виклад». У цей час
Катков виявив розуміння того, що «загальноросійський і український проекти національного будівництва є, по суті,
конкуруючими проектами з обопільними шансами на
успіх». Натомість імперська бюрократія демонструвала
скептичне, нерідко підозріле ставлення до національної проблематики взагалі, сподіваючись, певно, що якось воно обійдеться.
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Водночас актуалізувалася проблема, яка перегукується
із сучасними процесами в Україні на початку XXI ст. О. Міллер зосереджує увагу на позиції тих малоросів, які мали «загальноросійську ідентичність», оскільки «їхні погляди
можуть розглядатися як частина російської громадської
думки», а не української. Саме цей контингент активно продукував противників українських націоналістів: хоча їхня
роль у публічній полеміці була другорядного, проте вони відзначилися на ниві «конфіденційних звернень до влади, що
відіграли суттєву роль у прийнятті Валуєвського циркуляру». Так само в середині 70-х років XIX ст. саме малороси
звернулися до Петербурга з доносами на українофілів – до
Міністерства народної освіти й, звісна річ, до шефа жандармів і начальника III відділення М. Потапова. Як наслідок,
за наказом царя Таємна рада розробила нові репресивні заходи щодо українофілів, що вилилося, зрештою, у радикальну версію антиукраїнських інструкцій під назвою
«Емський акт 1876 р.» За царювання Олександра III цензурна політика стосовно українських видань стала ще жорсткішою, а Емський указ 1876 р. залишався чинним аж до
Революції 1905 р.
Уведення в дію Емського указу 1876 р. дало поштовх активізації малоросів. Центр публічної полеміки в 70-і роки
XIX ст. перемістився з Москви й Петербурга на сторінки київських газет. О. Міллер акцентує увагу на діяльності малоросів, аби «показати, що “лінія фронту” проходила не по
етнічному кордону. Щодо проблеми відповідальності зазначимо, – зовсім не заперечуючи репресивного характеру політики стосовно українського руху, – що, на відміну від XX ст.,
масштаб і рівень репресій у XIX ст. дають не так багато підстав для використання мартирологічних мотивів, описуючи
російсько-українські відносини».
На нашу думку, така оцінка О. Міллером характеру російсько-українських відносин є досить сумнівною. По-перше,
ідею права націй на самовизначення, яке стало ознакою цивілізованого світу, у російській громадській думці другої половини XIX ст. сповідували хіба що Герцен і Чернишевський.
Своєю позицією вони певного мірою врятували честь і гідність
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російського народу, однак їхній вплив на загальний характер
прийняття урядових рішень і формування громадської думки
був украй обмежений. Загалом проти «українського проекту»
була спрямована потужна (хоча й вайлувата) бюрократична
машина Російської імперії та її пропагандистський апарат.
Те, що не дійшло до репресій, подібних більшовицьким, мало
тішить сучасних українців. Що ж до ролі малоросів – «дядьків отечества чужого», – то тут немає чого й спростовувати –
у другій половині XIX ст. малоросійство зайняло відверто антиукраїнську позицію. Так було за радянської влади, так воно
продовжується і за часів незалежної України під гаслом свободи слова.
І все ж головним для О. Міллера залишається пошук відповіді на кардинальну проблему: чому альтернативний українському проекту національного будівництва проект
загальноросійської нації зазнав поразки? Автор монографії
не схильний перебільшувати силу українського руху, хоча
б з огляду на нечисленність свідомих українців. І це правда.
Правдою є й те, що український національний рух виявився
дещо запізнілим, порівняно з іншими слов’янськими націями: «Лише на рубежі віків українство змогло вирішити
два основних для всіх таких рухів завдання – стандартизувати мову й створити словник, а також сформулювати
власну цілісну національну концепцію історії». До того ж
асиміляційні процеси надто пройняли українське суспільство – мовний бар’єр між українською та російською мовами
був не такий уже й високий. Не було й релігійного бар’єра,
який відігравав украй важливу роль у польсько-українських відносинах. Не варто нехтувати й тим, що з боку росіян не було «відторгнення» українців, які переходили на
російську мову й ідентифікували себе росіянами, хоча стосовно інших національностей, так званих інородців, усе виглядало принципово інакше. Відігравав певну роль і
польський чинник – етнічна, релігійна й соціальна ворожість до поляків підштовхувала значну частину українців
до орієнтації на Росію. Галичина, яка перебувала поза контролем Петербурга, не мала ні матеріальних, ні інтелектуальних ресурсів, аби стати українським П’ємонтом. Отже,
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усе нібито свідчило на користь того, зазначає О.Міллер, «що
для реалізації конкуруючого варіанта національного будівництва з українофільським було зроблено все можливе.
Однак саме цю тезу ми й вважаємо помилковою».
Можна погодитися з аргументацією Міллера, що, попри
всі заходи з боку імперської бюрократії, російський проект
формування загальноросійської нації в складі великоросів,
малоросів і білорусів не мав належного соціально-економічного підґрунтя. Відсталість Росії від Європи виявлялась у
розвитку промисловості й урбанізації, засобів транспорту,
зв’язку та комунікації, що обмежувало мобільність населення, його міграцію до великих міст, де державна мова ставала панівною. Росія запізнювалась і з опрацюванням
власного російського національного проекту: усі його складові обговорювалися в пресі, згадувалися в бюрократичних
документах, однак скоординованого плану мобілізації ресурсів з метою «позитивних» асиміляторських дій так і не
було запропоновано. Влада зосереджувалася на репресивних
заходах щодо недопущення національних рухів «окраїн», а
в контексті ідеології російського націоналізму покладалася
на те, що якось уладнається – на першому місці стояло питання збереження самодержавства, а це завдання було принципово відмінним щодо способів досягнення асиміляції.
До того ж для кожної ідеології націоналізму мало б бути
належне соціально-економічне підґрунтя: «У Франції й Англії розвиток індустріальної революції на кілька десятиліть
випереджав появу націоналістичного “виклику”, а в Росії –
навпаки». Відіграло свою роль і запізнення з подоланням
феодальних пережитків і запровадженням хоча б якихось
елементів конституційного ладу: «Реформи 1860-х років, у
разі їх продовження в політичній сфері, відкривали можливість подолання взаємного відчуження влади і суспільств.
Цього не відбулося. Не беручись визначити процентне співвідношення вини, зазначимо, що відповідальність лежить
на обох сторонах. Перехід влади до контрреформаторської
політики в 1870-х роках, утвердження бюрократично-поліцейського режиму й наростаючий з цього часу політичний
конфлікт у російському суспільстві неминуче підривали
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привабливість Росії як центру інтеграційного тяжіння для
еліт околиць». Крім того, жорсткість і закритість політичної
системи виключала переорієнтацію державної політики на
відмову від репресивних заходів щодо національних «окраїн» і переходу до обмеженої стратегії «гібридної» асиміляції за англо-шотландським взірцем.
Ми не шкодуватимемо разом з О. Міллером за тим, що
масштаби й темпи асиміляції українського етносу в XIX ст.
виявилися недостатніми, аби забезпечити безумовну перемогу проекту великої російської нації в умовах серйозної
кризи влади і «пришестя мас» у політику. Однак нині, уже
в незалежній Україні, в умовах тривалого протистояння
«українського проекту» і нав’язування певними політичними силами того самого «російського проекту» варто було
б дослухатися до аналізу й висновків російського дослідника
для коригування поточної української політики, а тим
більше стратегії національного будівництва, бо складається
враження, що вона потребує кардинального зміщення акцентів. Невдача проекту великої російської нації, зазначає
російський дослідник, пов'язана не з якоюсь «польськонімецькою інтригою», а насамперед з «об'єктивною обмеженістю російського асиміляторського потенціалу, із нездатністю держави й прибічників загальноросійського проекту
в суспільстві скоординувати свої зусилля, мобілізувати наявні можливості для його реалізації і для відстоювання уже
досягнутого від виклику з боку конкуруючого українського
проекту».
У Росії все це закінчилося катастрофічним сценарієм
1917 р., який, можливо, й не був жорстко детермінованим,
але вірогідність його була досить великою. Яким сценарієм
закінчиться політична криза в Україні наприкінці першого
десятиліття XXI ст. – важко спрогнозувати. Однак не полишає передчуття громадянського протистояння.
3.3. Виклик євразійства
Потрібно віддати належне О. Міллеру, який зазначає, що
історія русифікації українців у XIX ст. не закінчується,
хоча умови й механізми її принципово змінюються. Посту144
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пово формується погляд, який визнає особливу українську
ідентичність. Уже в 1905 р. Російська академія наук визнала українську самостійною мовою, а не говіркою російської. Разом з тим «більшість тих росіян, які визнавали
окрему українську ідентичність, чи то до краху Російської
імперії, чи після, не допускали створення окремої від Росії
української держави. "Природний” розвиток мав би, з їхньої
точки зору, привести до добровільного федеративного союзу
України й Росії. Українськість у цьому підході вже не заперечувалася як щось протиприродне, позбавлене основ, а концепція об'єктивної єдності малоросів і великоросів
змінилася ідеєю єдності росіян і українців, заснованої на історії й волі. Як правило, ця воля бачилася наперед визначеною, обумовленою своєрідними сімейними зв'язками. Тепер
російська "ідеальна Вітчизна” ставала "сімейною власністю”, а відносини членів сім'ї та їхня ієрархія визначалися
в категоріях братства, де роль старшого належала росіянам».
На відміну від радянських ідеологічних схем, де політика асиміляції українців прикривалася псевдонауковою
фразеологією пролетарського інтернаціоналізму», зарубіжні російські дослідники, чиї напрацювання були затребувані сьогоднішньою Росією, були відвертішими у викладі
свого бачення російсько-українських відносин. Чи не найбільш системно ці нові погляди були викладені в 1927 р. в
статті відомого білоемігрантського «євразійця» М. Трубецького «До української проблеми», опублікованій в паризькому виданні «Евразийский современник» [17]. Минуло
майже 10 років після проголошення в 1917 р. Центральною
радою незалежності України. Пройшовши через перипетії
громадянської війни, Україна, хай і в радянському варіанті,
але конституювалася як геополітична реальність. Ще активно впроваджувався курс на «українізацію» апарату управління й культурного життя республіки, що й приносило
відчутні результати у піднесенні освіти й культури. За цих
умов відомому науковцю М. Трубецькому говорити про Україну як про польську чи австро-угорську інтригу було вже
не з руки. А тому, замість боротися проти України, було
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запропоновано «задушити її в братських обіймах» і духовно
інкорпорувати українців у лоно «загальноросійської культури» як своєрідної малоросійської регіональної версії, але
в жодному разі не самодостатньої соціально-культурної цілісності.
Отож М. Трубецькой визнавав, що, маючи спільну
спадщину – Київську Русь, різниця української та російської версій культурного життя далася взнаки ще в другій
половині XII ст., а «впродовж XV, XVI та першої половини
XVII ст. культура Західної Русі (України. – Авт.) і культура Русі Московської розвивалися настільки різними
шляхами, що до половини XVII ст. різниця між цими
двома культурами стала надзвичайно глибокою» [18]. І все
ж, на думку російського вченого, живе усвідомлення загальноруської єдності і спільності візантійської культурної спадкоємності унеможливлювало розгляд обох культур
як цілком незалежних одна від одної, а скоріше сприйняття їх як двох різних редакцій однієї й тієї ж загальноросійської культури. Саме тому, після приєднання
України до Росії завдяки Переяславському договору (насправді ж, нагадаємо, українська сторона трактувала цей
акт як васальну підлеглість російському царю), постало
питання про злиття обох цих версій воєдино.
Цар Петро І поставив собі за мету європеїзувати російську культуру, а для виконання цього завдання могла стати
в пригоді лише українська редакція культури, яка вже всотала в себе певні елементи культури європейської. Саме тому
великоруську редакцію культури як підкреслено європофобську Петро «постарався зовсім викоріняти й знищити,
а єдиною редакцією російської культури, що слугувала відправною точкою для подальшого розвитку, зробив українську редакцію» [19].
Наслідком такої політики, за твердженням М. Трубецького, стала «українізація» Росії: «Стара великоруська редакція російської культури за Петра вмерла», відтоді нова
«є органічним і безпосереднім подовженням не московської,
а київської, української культури» [20]. Приклади російський учений наводить такі. Що ж до літературної мови, то
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уже за часів патріарха Никона київська редакція церковнослов’янської мови витіснила московську в богослужебних
книгах. Російська поезія старого великоруського типу остаточно була відсунута в народні маси, а для вищих верств суспільства відтоді ввійшла українська традиція силабічних
віршів церковнослов’янською мовою. Знамениті ораториукраїнці Феофан Прокопович і Стефан Яворський остаточно
закріпили традиції Києво-Могилянської риторики. Така
сама картина спостерігається і в інших видах мистецтва – у
галузі музики вокальної та інструментальної, живопису (де
великоруська традиція продовжувала жити лише в старообрядців), церковної архітектури, у розвитку богословської
думки та інших видів духовної діяльності.
Не заперечує російський дослідник і того очевидного
факту, що не лише в створенні, а й у розвитку культури російської імперії брали активну участь українці: «Неможливо викинути з російської літератури Гоголя, з російської
історіографії – Костомарова, з російської філології – Потебні
та інших» [21]. Однак висновок М. Трубецькой робить досить несподіваний: «На рубежі XVII й XVIII ст. відбулася українізація великоруської духовної культури. Різниця між
західноруською і московською редакціями російської культури була ліквідована шляхом викорінення московської редакції, і російська культура стала єдиною» [22].
Як тут не здивуватися: навіщо М. Трубецькой проголошує російську культуру «українізованою»? Власне, справжню мотивацію він і не приховує: оскільки вже з’явилася
Україна у формі радянської республіки, отже, «уявімо собі
тепер, що має відбутися, якщо всю цю загальноросійську
культуру на території України замінити новоствореною спеціальною українською культурою». Логіка викладу така –
навіщо, мовляв, створювати україномовну культуру, коли
вже готова російськомовна культура була свого часу «українізована». За прогнозами М. Трубецького, «успішно конкурувати із загальноросійською культурою в задоволенні
вищих духовних запитів нова українська культура буде неспроможна», а відтак «буде приречена на виродження і
смерть» [23]. Та й взагалі – уся ситуація уявляється росій147
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ському дослідникові справжнім жахіттям: «Становище, за
якого кожному культурному українцю доведеться вирішувати, чи хоче він бути росіянином чи українцем, – це становище неминуче потягне за собою вкрай невигідний з погляду
розвитку української культури відбір культурних працівників», які «накладуть на неї свій відбиток – відбиток дрібної
провінційної пихатості, панівної посередності, трафаретності мракобісся і дух постійної підозрілості, вічного страху
перед конкуренцією» [24].
Потрібно віддати належне М. Трубецькому – він усе-таки
визнає тривалий час насильної русифікації України у
XVIII—XX ст., коли діячі культури «тривалий час пригнічувалися й були загнані в підпілля», а тому погоджується,
що «сама правомірність створення особливої української
культури, яка не збігається з великоруською, уже не підлягає запереченню». Та водночас він бере на себе місію вказати
«майбутнім творцям цієї культури, як її природні межі, так
і її справжню сутність й істинне завдання – бути особливою
українською індивідуалізацією загальноросійської культури» [25]. Коментарі тут зайві – свого власного обличчя
Україна не повинна мати, а залишатися лише версією культури загальноросійської.
Відповіддю на статтю М. Трубецького була публікація
українського історика професора Д. Дорошенка, що теж перебував в еміграції [26]. Д. Дорошенко не мав нічого проти
спільності походження південноруської (української) та північноруської (великоруської) народності, спільності київського періоду нашої історії (принаймні до середини XII ст.)
навіть за наявності певних відмінностей у мові та побутовому укладі між Північчю та Півднем. Він припускав, що,
можливо, за умови єдності князівського роду та політичної
системи ці відмінності й не пішли б далі обласницьких, але
татарська навала 1237-1240 рр. з її політичними наслідками
чітко розмежувала дві народності в розумінні подальшого
розвитку культури. Русь Північна залишилася зі старою візантійською спадщиною, зазнавши більшого впливу Сходу,
аніж Заходу (за винятком Новгорода і Пскова). Культура
цієї Русі була зовсім не бідною, хоча й відмінною від куль148
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тури Русі Південно-Західної (України), на якій позначилися
впливи Ренесансу й Реформації завдяки спілкуванню із Заходом.
Погоджуючись із М. Трубецьким щодо різниці «двох редакцій» культури в галузі літератури та мистецтва, Д. Дорошенко порушує питання ширше – значно важливішою
була різниця загального духу культури України й Росії як
у правлячих колах, так і серед народу. Тоді як царю Петру І
доводилося силоміць відправляти юнаків на навчання до Європи, діти української старшини, міщан і козаків уже давно
добровільно навчалися в Геттінгені, Бреславлі, Кенігсберзі,
Галле, Лейпцигу, Берліні, Парижі й Римі. Потяг до освіти
засвідчують, наприклад, пункти Гадяцького трактату з Польщею 1658 р. про відкриття в Україні двох університетів,
про введення свободи викладання, свободи наукових досліджень, свободи друку. Ті самі вимоги містяться в інструкціях
гетьмана П. Дорошенка своїм послам для переговорів з поляками 1670 р. Високий загальний рівень освіченості зафіксувала ревізія 1748 р., коли на території лише семи полків
Гетьманщини було 866 народних шкіл (одна школа на 746
душ населення), а далі було введено загальне навчання козацьких дітей грамоти й «військової екзерції». Навіть у
самій Запорозькій Січі була школа для 150 хлопчиків.
Дослідникам XVII ст. впадає в око різниця в галузі правових понять і судової практики, в укладі побуту, у сфері сімейних відносин і становищі жінки: у судочинстві Росії –
панування тортур і нагайки, коли навіть дворянина цар міг
«випороти» у стайні, а в Україні – заміна Литовським статутом тяжких тілесних покарань штрафом і церковним покаянням; ліберальне ставлення до переходу з православ’я в
протестантизм і навпаки; прийняття адміністративних рішень гетьманшею чи полковницею в разі відсутності чоловіка. Усе це було неприпустиме у Великоросії а тому
Д. Дорошенко робить висновок: «Українська культура не
була пересаджена Петром на великоруський грунт; він запозичив із неї лише окремі формальні сторони» [27]. Зокрема,
усі архієрейські кафедри, окрім однієї, були заміщені українцями; було запроваджено українські підручники і дещо з
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літературних напрацювань – але то й усе. Для України цей
відплив культурних сил мав негативні наслідки, вона планомірно обмежується в політичних правах, виснажується
фізично на ритті каналів та облаштуванні фортифікаційних
укріплень. У другій половині XVIII ст. Україна перетворюється на «глуху провінцію», а її культура втрачає здатність
конкурувати з досягненнями новітньої російської культури.
Однак українське літературне відродження, пов’язане не
лише з іменами І. Котляревського та П. Гулака-Артемовського, а й російськомовного В. Капніста («Ода на рабство»,
1787 p.), засвідчили живучість української національної та
державницької традицій. Д. Дорошенко наголошує, що «неможливо все звужувати до поняття мови: українська література – це не лише все те, що писалося народною українською
мовою, яка поступово перетворювалася на літературну мову;
російська мова в першій половині XIX ст. ще більшою
мірою, аніж мова українська, слугує знаряддям для поширення ідей українського сепаратизму» [28].
Революція 1905 р. посприяла прояву цих зусиль з
українського боку: у межах Російської імперії виникла українська преса, українські видавництва, культурно-просвітницькі й наукові товариства. Українською мовою
видаються праці російських учених – академіків О. Шахматова та В. Перетца, не кажучи вже про таких учених-українців, як академік Ф. Корш, професори М. Сумцов,
Гр. Павлуцький та В. Данилевич. Коли ж у 1918 р. була
організована Українська академія наук, то серед її засновників ми бачимо академіка В. Вернадського, професорів
М. Туган-Барановського, Д. Багалія, М. Петрова, М. Кащенка, С. Тимошенка, Ф. Тарановського, В. Косинського
та В. Зеньковського. Усі вони добровільно зголосилися на
користь української культури. Так само українці не збиралися відмовлятися від вагомого внеску Д. Велланського,
М. Остроградського, В. Антоновича, Б. Кістяківського,
Д. Овсянико-Куликовського, К. Ушинського лише на тій
підставі, що вони писали російською мовою. Нова українська культура XX ст. розвивалася зовсім не наново – у цих
персоналіях вона мала усталену традицію. Хіба можна цих
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діячів звинуватити в бездарності й крайовому вузьколобому шовінізмі?
Насамкінець, дискутуючи з М. Трубецьким, Д. Дорошенко зауважує: «Навіть якби українці й поставили собі
таку дивну мету – штучно відмежуватися у сфері культури
від усього російського, – цього досягти було б зовсім неможливо, оскільки узи спільності походження, релігії, вікового
співжиття дають і завжди будуть даватися взнаки. Крім
того, таке відмежування було б рівнозначне відреченню від
усього запасу культурних цінностей, накопичених за участі
українських сил, що відносяться до української ж історії,
філології, етнографії тощо» [29]. Загальний підсумок такий:
українська культура творилася й розвивалася зовсім не
через ворожість і не внаслідок протидії культурі російській,
а тому, що вона переслідувала самостійне й позитивне завдання – через національне перейти до загальнолюдського.
І те, що було кращого в російській культурі, насамперед переймалося й засвоювалося українцями не в силу якогось
примусу, бо не з примусу відстоювали українці перед російською цензурою право видавати українські переклади Пушкіна, Лермонтова й Некрасова. Навпаки, російська цензура
не дозволила видати в 1899 р. збірник перекладів творів
Пушкіна. (Як це нагадує сьогоднішні ремствування щодо
перекладів Пушкіна українською мовою, у чому російськомовний міщанин вбачає наругу над «великою і могутньою»
російською мовою).
Звісно, у кожній країні завжди можуть знайтися вузьколобі й фанатичні крайові шовіністи, які культивують ненависть до всього іноземного, проте не варто забувати, що їм
завжди рішуче протистоять інші люди, які сповідують здорові погляди. Провідна думка Д. Дорошенка полягала в
тому, щоб замість штучного створення україномовної культури «для народу» разом із культивуванням російськомовної культури «для еліти» українській державі потрібно
збудувати «одноповерхову будівлю національної української культури, яка б однаково задовольняла різним запитам духовного життя народу, як інтересам просвічених
народних мас, так і вищим запитам освічених верхів» [30].
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Його основний аргумент полягав у тому, що українці надто
багато й часто потерпали від культурного розмежування
своїх верхів і низів, щоб і на майбутнє готувати собі перспективу узаконеного відчуження.
3.4. Відтворення «російськості»
Незавершеність національного будівництва в нинішній
Російській Федерації та в незалежній Україні постійно породжує сплески інтересу як до переосмислення невдалого
досвіду щодо впровадження проекту «великої російської
нації», так і до спроб поглибити розуміння українського феномену двократної втрати політичної еліти (спольщення
після Люблінської унії та русифікації після Переяславської
угоди) і національного відродження XIX ст. та проголошення незалежності у XX ст. На думку керівника Центру
україністики та білорусистики МДУ ім. М. В. Ломоносова
професора М. Дмитрієва, нині є серйозний привід «піддати
сумніву тезу Міллера про поразку “загальноросійського проекту” уже в XIX ст. Тепер варто поглянути на цю проблему
з протилежного полюса тієї “структури”, тобто “реальності
великої тривалості”, яким є “українське питання”, – саме з
точки зору радянського досвіду. Чи ж насправді спір “російського” і “українського” проектів був вирішеній ще до 1917
року? У цьому щонайменше важко бути впевненим...» [31].
Професор Дмитрієв не заперечує того, що й відверто русифікаторська політика Олександра III, і непослідовність
Миколи II з його звичкою робити «крок вперед і два кроки
назад», і та відверта наруга й насилля, які творилися російською окупаційною владою в Західній Україні (Східній Галичині) ще в 1914-1915 рр. – «усе це більше допомагало
українському націоналізму, аніж перешкоджало йому. І все
ж важко не визнати, що поразка “російського” проекту і неможливість його відновлення стали очевидними в роки жовтневої революції і громадянської війни» [32].
На думку Дмитрієва, іронія історії полягає в тому, що український національний проект був здійснений у 20-і роки
XX ст. саме інтернаціоналістами-більшовиками, а чи було
це тактичним відступом більшовиків, чи виконанням при152

Василь Ткаченко. Україна: в пошуку ідентичності

нципових замислів – це вже справа другорядна. Варто знову
ж таки звернути увагу на логіку мислення російських дослідників, які, визнаючи факт утворення незалежної України, знову ж таки акцентують увагу на тій спадщині
радянської ментальності, яка дає можливість росіянам і українцям усвідомлювати свій зв’язок як особливий, зовсім не
подібний на зв’язки з іншими народами, мовляв, не все було
так однозначно, бо потенціал «російського проекту» був
значно ширшим, а отже, органічні зв’язки України з усім
російським збережуться, можливо, і назавжди: «У період
сталінізму і в подальші часи саме ці успіхи “українізації'”,
незважаючи на всі зворотні рухи, репресії, систематичну боротьбу з “буржуазним націоналізмом”, були закріплені, а
Малоросія остаточно стала Україною й грудневий референдум 1991 р. поставив крапку в багатовіковому історичному
процесі». Та попри всі супутні етнічні й культурні суперечності, продовжує Дмитрієв, «органічні зв’язки України з Росією і всім російським і великоруським ще надовго (або ж і
назавжди) збережуться. Усе це, загалом, самоочевидно, і навряд чи може бути спростовано з наукових позицій, та й навряд чи це було б цікаво. Однак той факт, що “українізація”
своєю передумовою мала радикальний злам попередніх російських інститутів і традицій, без якого вона навряд чи взагалі й розпочалася б, що росіяни й українці (у більшості, як
здається) до останнього часу усвідомлюють свій зв’язок не
так, як вони усвідомлюють свої зв’язки, скажімо, з татарами, вірменами й поляками, а багато хто з українців і росіян, раптом замислившись, не готовий побачити в собі лише
великоросів і лише українців – усе це дає відчути й побачити
(а довести це у сфері умовного способу неможливо), що й
після 1917 р., якби не відбулася революція, справи могли б
піти інакше» [33].
Ми навели задовгу цитату, аби переконатися, наскільки
російським дослідникам важко визнати закономірність
появи незалежної України, якими складними обставинами
вони пояснюють цей факт, а також як безапеляційно й послідовно вони сподіваються на потенційну можливість зміни
статус-кво, оскільки, мовляв, будь-яка нація як «проект» є
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всього лише фактом людського творіння, а там – ще невідомо, як може повернутися: «Щоб мене правильно зрозуміли, хочу зайвий раз зазначити, що не вважаю штучним
“сотворіння” української нації у XX ст., не заперечую того,
як здається, очевидного для сьогоднішнього дня факту, що
будь-яка нація і будь-який націоналізм (у тому числі й російська нація, і російський націоналізм) постають на 9/10 із
відповідних “проектів”, і тому вони є творінням, а не субстанцією історичного процесу (а з цього випливає, до речі, і
дуже ймовірне “відмирання” націй, про яке так довго говорили комуністи)» [34]. За всім цим, висловлюючись поетичною метафорою А. Вознесенського, проглядає «не по
прошлому ностальгия, ностальгия – по настоящему».
Отже, для подолання цієї ірраціональної «ностальгії»
необхідно з’ясувати, наскільки достовірним є заперечення
можливості для нації бути «субстанцією історичного процесу» і наскільки вірогідним є трактування нації як творіння людських «проектів». Для розкриття нації як
суспільно-історичного феномену нині є, здавалося б, усі
підстави: крім вітчизняних напрацювань, з’явилося чимало зарубіжних досліджень із проблеми формування національної ідентичності; до освітніх програм навчальних
закладів вводяться нові курси або закладаються теми із зазначеної тематики; стають регулярними науково-практичні конференції, «круглі столи» та дискусії. І все-таки,
зауважує російська дослідниця А. Лукіна, «незважаючи на
численність публікацій, національна ідентичність загалом
і російська національна ідентичність зокрема не отримують адекватного осмислення з позицій сьогодення» [35].
Одна з причин цього, на думку Лукіної, полягає в розбіжності в методології дослідження, що й зумовлює суперечливі результати.
На сьогодні в російських студіях можна умовно виокремити три підходи до дослідження нації й національної
ідентичності: примордіальний, модерністський і постнекласичний. Представники примордіального підходу, посилаючись на К. Гірца, Е. Сміта, Ю. Бромлея та ін.,
розглядають націю як об’єктивну реальність, вищий етап
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розвитку етносу, тобто нація трактується як розширена споріднена група, вища форма етнічної спільності людей, що
виникла в епоху формування буржуазних відносин і ліквідації феодальної роздробленості, формування етнічної території й об’єднання людей, що говорять однією мовою,
мають одну культуру, традицію, психологію й самосвідомість. Національну ідентичність ця група дослідників
розглядає як «колективне почуття лояльності» або
«прив’язаності, що випливає з почуття природної духовної
близькості». Певна вразливість цієї методології полягає у
відстоюванні нею уявлення, що нація має об’єктивні характеристики – територію, мову, спільність господарської діяльності, психологічний склад або національний характер.
Наголошується на тому, що жодна з дефініцій примордіалістів не спрацьовує через численні винятки, а ще й тому,
що такі погляди на націю притаманні найрадикальнішим
націоналістичним течіям і рухам.
Модерністські теорії нації сформувалися в Росії значною
мірою під впливом класичного марксизму, праць М. Вебера,
психоаналізу 3. Фрейда, філософії франкфуртської школи
(Т. Адорно, В. Беньямін, X. Маркузе, Ю. Габермас).
Загальну позицію прихильників модерністського підходу
можна сформулювати так: нація не є давньою й одвічною
природною «даністю», а продуктом економічних змін, індустріальної революції, утворення сучасних бюрократичних
держав, постання системи загальної стандартизованої освіти, розвитку сучасних форм комунікації, залізниць, засобів масової інформації в процесі формування нації.
Прихильники постнекласичного підходу, наслідуючи Б.
Андерсона, узагалі трактують нації як «уявлені спільноти»
насамперед тому, що члени щонайменшої нації не можуть
знати один одного в обличчя чи навіть чути один про одного,
але в їхній уяві існує образ спільності. Якщо взяти цей принцип за наріжний камінь, то, власне, усі великі спільноти є
«уявленими». Однак, на думку Б. Андерсона, суть справи
полягає саме в способі «уявлення», а націоналістичний спосіб уявлення – у його поширенні за допомогою «друкарського капіталізму» (нині – аудіовізуального).
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На думку Лукіної, більшість сучасних російських дослідників або ж залишаються на позиціях примордіального підходу, або ж намагаються адаптувати західну методологію
модернізму та постнекласичного підходу до аналізу російського матеріалу. Найпомітнішими фігурами є професор
О. Міллер і член-кореспондент РАН, директор Інституту етнології та антропології РАН В. Тишков. Погляд Тишкова цікавий ще й тим, що він очолює Комісію з толерантності та
свободи совісті Громадської палати РФ, а отже, безпосередньо впливає на формування державної політики у сфері етнонаціональних відносин.
В. Тишкова непокоїть те, що останнім часом у Російській
Федерації активізувалися прихильники етнічного націоналізму: «Вони оголосили про провал розбудови громадянської
нації в Росії і виступили з поверховими проектами, розраховуючи на перетягування голосів виборців» [36]. Для спростування такого підходу вчений посилається на світову
практику, де утвердилося розуміння нації як територіальнополітичного утворення, коли неоднорідні за своїм складом
держави самовизначають себе як нації й вважаються національними. Така практика стала основним моментом забезпечення стабільності й злагоди в суспільстві та запорукою
міцності держави не меншою мірою, аніж наявність конституції, армії й надійних кордонів. За визначенням Тишкова,
«ідеологія громадянської нації включає принцип відповідального громадянина, версію спільного минулого, з його
драмами й досягненнями, патріотизм і лояльність державі.
Усе це у світовій і науковій мові називають громадянським
чи державним націоналізмом, який є однією з найважливіших державних ідеологій».
Антагоністом громадянського націоналізму, на переконання Тишкова, є етнічний націоналізм від імені етнічної
спільноти (яка може становити більшість чи меншість населення) і на цій підставі вимагає «власної національної державності» або ж привілейованого статусу. Акцентується
увага на принциповій різниці між цими двома типами націоналізму: етнічний націоналізм заснований на ідеології
виключення й заперечення багатоманітності, а громадян156
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ський націоналізм – на ідеології солідарності й визнання багатоманітної єдності. Принциповим для російського дослідника є наголошення на тому, що особливий виклик державі
й громадянській нації кидає радикальний націоналізм. З одного боку, коли він виступає від імені меншин, що бажають
вийти зі спільної держави шляхом збройної сецесії, а з іншого – коли він виступає від імені більшості, оголошує державу власністю лише однієї групи й тим самим породжує
противників держави серед меншин. Як позитивний приклад наводиться сучасний Китай, який відмовився від трактування народу хань як «державотворчої нації» і впродовж
останніх десятиліть успішно долає «великоханьський шовінізм» і обстоює «образ китайської нації як усіх громадян
країни». Ідеальною, на думку Тишкова, є ситуація двох рівнів ідентичності – громадянська нація й етнонації, де «культура, мова й релігія більшості завжди виступають основою
національної культури», і «скрізь (крім Росії) сама нація розуміється як багатоетнічне утворення».
Щодо України, то можна повністю погодитися з принциповим підходом В. Тишкова до трактування громадянської
нації, а надто до розуміння її ідеології в контексті формування патріотичного й лояльного державі громадянина на
основі «версії спільного минулого, з його драмами й досягненнями», де «культура, мова й релігія більшості завжди
виступають основою національної культури». На жаль, і
цього разу, як і завжди, принциповий підхід будь-якого російського демократа (за поодинокими винятками) вичерпується, коли йдеться про Україну. У своїй аргументації
В. Тишков повністю солідаризується з розумінням національного питання в Російській імперії з такими діячами, як
М. Катков, К. ІІобєдоносцев, С. Вітте, П. Мілюков, для яких
українці були лише своєрідним «танцующим и поющим племенем триєдиного русского народа» і цілком очевидно, що
«украинского языка нет, не было и быть не может». Тишков
відверто шкодує, що «утвердження образу Росії як національної держави російської (чи загальноросійської), нації не
було завершено до 1917 р. не з причини багатоетнічного
складу населення чи обширності території, а через зашка157
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рублість самодержавства й ідеологічний розбрід серед еліти.
Проте було б помилковим уважати, що оскільки дореволюційна Росія була імперією, то з цієї причини вона не була національною державою... Сучасні дослідження дають змогу
говорити про Росію до 1917 р. як про національну державу,
що формувалася з національним ядром на основі російськомовної російської культури». Аргумент на доказ цієї тези в
Тишкова теж показовий: мовляв, неспроста ж під час громадянської війни «противників більшовиків об’єднувало гасло
захисту єдиної і неподільної Росії». Можна лише подивуватися, якщо для члена-кореспондента РАН Тишкова незаперечним авторитетом у питанні національних відносин був
генерал Денікін.
Процес формування російської національної держави,
уважає Тишков, був перерваний більшовиками, які спустили процес національного будівництва з державницького
на регіонально-етнічний рівень, а на основі етнічних спільнот і релігійно-племінних ідентичностей були сконструйовані якісь «соціалістичні нації»: «Населення країни
жорстко розділилося за “націями і народностями”. Змінився
зміст поняття “русский”, яким почали визначати лише колишніх великоросів, а категорія “великорос” зникла із суспільної практики, а потім і зі свідомості людей. Малороси
почали називатися українцями, білоруси залишилися білорусами, але обидві групи перестали вважати себе водночас і
“русскими”». Ось цей курс більшовиків, мовляв, і призвів
до непоправних утрат: «Наділення “своєю державністю” і
прив’язування етнічних спільнот до територій стали одним
із чинників розпаду СРСР в ім’я “національного” (читай –
етнічного) самовизначення. Уже після розпаду радянський
народ як спільноту було оголошено химерою, а СРСР – останньою імперією. Однак СРСР був продовженням історичної Російської держави, незважаючи на радикальний розрив
у 1917 р. аж до зникнення слова “Росія” із назви країни.
Разом із ним з мови зникли поняття “російський народ” й
“росіяни”».
Відмовляючи українцям у праві бути державотворчою
нацією, В. Тишков, однак, обстоює таке виключне право для
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росіян, хоч у чинній Конституції Російської Федерації все
ще зберігається формула «багатонаціональності» держави.
Оскільки виправити текст основного документа складно, наголошує він, було б доцільно поняття «нація» і «національне» трактувати водночас і в загальнодержавному, і в
етнічному розумінні: «Головне – пояснити, що ці дві форми
спільноти не є взаємовиключними і поняття “російський
народ” і “росіяни” не заперечують існування російського, татарського, осетинського, якутського й інших народів нашої
країни». Найголовнішим, на його думку, є те, що «підтримка й розвиток мов і культур народів Росії мають іти
разом із визнанням російської нації та російської ідентичності основоположною для громадян країни. Під час опитувань і в конкретних діях громадянська належність, зв’язок
із державою, визнання російськості є важливішими за етнічну належність для переважаючої більшості населення».
Член-кореспондент РАН В. Тишков усвідомлює, що нині
«дореволюційне широке розуміння “русских” реалізувати
вже неможливо, а тому потрібно вдаватися до терміна “росіяни”, оскільки українці й білоруси вже не погодяться
знову вважати себе “русскими”, а татари та чеченці такими
себе ніколи й не вважали». Тож вихід простий – нехай вони
разом з представниками інших російських національностей
вважають себе росіянами. Оскільки, наголошує Тишков,
проголосити офіційно в Росії «государствообразующую русскую нацию» нині вже не вдасться, треба піти іншим шляхом – забезпечити титульній нації реальні привілеї і тим
самим підняти її престижність у суспільстві. Для адекватного вираження цієї доволі екзотичної, як для науковця,
думки Тишкова процитуємо сформульоване ним положення
без перекладу: «Престижность русскости и статус русских нужно утверждать не отрицанием российскости, а
через утверждение двойной идентичности (русский и российский), через улучшение условий жизни регионов преимущественного проживания русских, через содействие их
социальному и политическому представительству в российском государстве» (курсив наш. – Авт.). Можна собі уявити, який резонанс мала б така думка, висловлена,
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наприклад, одним із провідних українських науковців щодо
вибіркового поліпшення умов життя регіонів переважного
проживання етнічних українців заради сприяння їхньому
соціальному й політичному представництву в українській
державі! Інакше аніж політикою апартеїду це не кваліфікувалося б. А втім, «умом Россию не понять».
Після такого пасажу (та й посилання на авторитет Денікіна) правильні судження Тишкова про націю як «результат
спільного історичного досвіду й цілеспрямованих зусиль політичної та інтелектуальної еліти щодо утвердження уявлень про народ як про націю, її цінності, символи й
устремління», насамперед через «забезпечення громадянського рівноправ’я, систему виховання й освіти, державну
мову, символи та календар» – усе це вже сприймається як
данина демократичній риториці. Власне, це вже справа
самих росіян, яку модель їм обрати і як формулювати «доктрину забезпечення громадянської солідарності й національної ідентичності».
За свідченням російської дослідниці Н. Харитонової,
поки що в Росії на ідеологічному й офіційному рівні будується нація-співгромадянство росіян як такого собі суперетносу з наднаціональною і надетнічною ідентичністю. При
цьому на офіційному рівні відштовхуються від радянського
«феноменального досвіду національного будівництва попри
всі можливі застереження й зауваження, коли в рамках авторитарного режиму формально будується нація-співгромадянство (при цьому принцип домінування прав людини над
інтересами суспільства, природно, до уваги не брався) з
практично повним нівелюванням етнічної складової, зокрема на рівні самосвідомості. І саме залишки цієї самосвідомості серед населення покоління, старшого за 25-28 років,
яке ще пам’ятає радянські реалії, приправивши їх “новозагальноросійською” риторикою, нинішня російська влада намагається використати при формуванні громадянської нації
росіян» [37].
Цей процес відбувається зовсім не просто, що не може не
турбувати сусідні народи, які зовсім не зацікавлені в поширенні в Росії технологій зміцнення внутрішньої солідарності
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перед уявною «зовнішньою загрозою». На жаль, саме це в
Росії й відбувається. За свідченням відомого російського соціолога Л. Гудкова, формування національної ідентичності
в країні відбувається за «послаблення власне позитивних
значень радянської колективності» разом із психічним станом переживання невдачі, «усвідомленням своєї нездатності, неможливості жити так, як живуть у “нормальних”
країнах». За цих умов спрацьовує психологічний механізм
як традиціоналізації сприйняття дійсності, так і посилення
негативних проекцій: «Щонайважливішим із цих ціннісних
механізмів у зміцненні почуття солідарності доводиться вважати зростаюче переконання в тому, що “ми” є країною, оточеною неприязню інших країн чи сил, що планують
колонізувати Росію, захопити її сировинні багатства тощо...
Ця реакція на дійсність, яка стає дедалі складнішою й
невизначенішою, специфічна для стану соціальної й культурної дезорієнтованості. Звідси й схильність до ізоляціонізму». Поширюються думки, що «чужих треба вигнати або,
щонайменше, обмежити їхні можливості й права до мінімуму». Навіть за зовнішньою терпимістю до інших «приховується стале націлення на етнічну сегрегацію, небажання,
щоб люди інших національностей чи етнічного походження
асимілювалися, мали такі ж права й можливості, що й росіяни загалом, вимога, щоб держава підтримувала бар’єри
між спільнотами». Насамкінець Л. Гудков робить такий висновок: «Ми маємо справу не стільки з проблемою посилення етнофобій чи міжетнічних бар’єрів, скільки з
неготовністю російського суспільства до її усвідомлення,
аналізу» [38].
За перше десятиліття ХХІ ст. у російському суспільстві
відбулися певні зміни. Принаймні на рівні усвідомлення
складності проблеми національної ідентичності. Н. Харитонова окреслила цілий комплекс проблем, з якими мала
справу адміністрація В. Путіна в процесі реалізації національної політики. По-перше, будівництво єдиного радянського народу не було завершене, послідовна лінія на
формування єдиної радянської спільноти була фактично обрублена, хоча принцип адміністративного устрою Російської
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Федерації, по суті, зберігся, а ідеологічна хвиля західного
індивідуалізму, що прийшла із Заходу, прискорила процес
громадянської дезінтеграції. Залишки громадянської ідентичності радянського зразка свідомо витіснялися етнонаціоналізмом, розмиваючи соціокультурну цілісність Росії й
основи самоідентифікації населення. По-друге, принципи
нації-співгромадянства, коли основним є принцип примату
громадянських прав над правами груп (етнічних, релігійних
тощо), виявилися зовсім чужими для населення Росії.
По-третє, у деяких російських регіонів етнічна самоідентифікація залишається настільки глибоко вкоріненою через
культурну й історичну традиції, що «перекрити» її загальноросійською ідентифікацією майже неможливо. Важливо
враховувати й те, що структуру асиметричної федерації і
держави як сукупності рівноправних громадян складно поєднати. Більше того, нестабільна економічна ситуація посилює «етнічне почуття», завдяки якому індивід змушений
шукати захисту в межах свого етносу – ця обставина ніби
культивує етнічну самоідентифікацію й послаблює відчуття
належності до Росії як держави, що «нездатна захистити».
По-четверте, сам принцип нації-співгромадянства був
«взірцево» реалізований у країнах, де така нація сформувалася первісно за принципом «плавильного казана». Ця модель виявилася невдалою для Росії через історичні,
геополітичні й культурні особливості. По-п’яте, державотворча роль російського народу виявилася надто очевидною
– завелика частка населення Росії вважає себе етнічними
«русскими», щоб такий колосальний обсяг «русскости» був
переформатований у «російськість» як над етнічну самоідентифікацію. Тим більше, що «русское» населення, судячи з
усього, не має потреби у відновленні своєї ідентичності –
воно, як і раніше, уважає себе господарем на своїй землі на
архетипному рівні. Винятком є хіба що «русские» у деяких
російських автономіях і «русское» населення за межами
Росії. Тут, зауважує Н. Харитонова, потрібно зважати й на
підсвідоме небажання неросійського населення Росії
(ідеться переважно про титульне населення автономій) уважати себе «росіянами», оскільки це, на їхню думку, потягне
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за собою зміну «статусу» і втрату певних привілеїв.
І по-шосте, «у Росії нині відсутня виразна національна ідея,
здатна згуртувати населення Росії в єдине ціле й мобілізувати його на досягнення цілей – реалізацію національного й
державного інтересів. Роль національної ідеї не можна недооцінювати й тоді, коли ми говоримо про самоідентифікацію населення Росії. Російська еліта не може запропонувати
нічого такого, що могло б стояти в ряду з великими національно-державними ідеями російського минулого – “Москва
– третій Рим”, “Православ’я, Самодержавство, Народність”,
“Пролетарі всіх країн єднайтесь!”, заради яких воювали й
творили» [39].
Отже, наш північний сусід на перший план висуває проблему вибору, яку має вирішити російська правляча еліта.
Після розпаду СРСР політизація етнічності стала основним
і найпотужнішим способом мобілізації соціуму в процесі
розбудови національної держави на пострадянському просторі. І за цих умов мало просто віддати перевагу новій концепції консенсусу етносів у межах єдиної «нації росіян»
перед старою концепцією домінування «русского» етносу в
межах етнонації. Потрібно, наголошує Н. Харитонова, «визначити підхід для реалізації обраної концепції, а це зробити набагато складніше – судячи з усього, аргументованих
і науково опрацьованих підходів просто не існує», хоча
«якщо розглядати ідеологічний ландшафт загалом у площині етнонаціональної політики, то картина постає досить
прикрою. Є тільки потреба, проте немає вирішення, немає
ідеї. Тобто формула політичної, державної і громадянської
єдності перебуває під питанням, а державне управління
часто позбавлене якогось глибинного національно орієнтованого змісту» [40].
Проблема полягає в тому, що в площині національної
ідентичності паралельно постає низка інших питань: співвідношення державного й національного інтересів, політичного статусу етнічних груп, права на користування надрами,
питання політичного представництва етносів у владі, економічний націоналізм, демографія населення, релігійний чинник і безліч інших важливих аспектів. Щодо цього досвід
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Росії, якби такий був, міг би становити інтерес для України,
а позитивне розв’язання проблеми національної ідентичності послугувало б і нормалізації двосторонніх відносин
між нашими країнами. Негаразди в Росії ніколи не йшли на
користь Україні – надто тісно пов’язані ми спільною історією.
3.5. Розкол через «керований хаос»
Хотілося б солідаризуватися з О. Міллером, який небезпідставно вважає, що тверезе вивчення російсько-українських відносин у трагічному й суперечливому ХХ ст.
тільки-тільки розпочинається. І коли читаєш його основні
тези з характеристикою подій радянських часів, віриш у
щирість його намірів: «Воєнні події 1914—1920 pp.; перші
експерименти української державності; захоплення влади
більшовиками; створення Української PCP; політика коренізації, у перебігу якої ліквідація неписьменності на Україні
запроваджувалась українською мовою; інституціалізація етнічності в СРСР; колективізація і пов’язаний з нею організований голод на початку 30-х років, від якого найбільше
постраждала саме Україна; масові репресії проти української культурної еліти в 30-і роки; Друга світова війна і повоєнна реконструкція, що зумовила нові переміщення
десятків мільйонів людей; суперечності повоєнного розвитку, коли одні українці сотнями відправлялися в табори
у зв’язку із обвинуваченнями в буржуазному націоналізмі,
а інші становили разом із росіянами кістяк правлячої імперської номенклатури; і, врешті-решт, крах радянського
проекту загалом – усе це вже зовсім інша історія... Ці драматичні повороти історії і створювані ними нові обставини
перетворили проект великої російської нації на очевидний
анахронізм» [41].
Можна погодитись із цим судженням, однак з урахуванням того, що навіть за демографічних утрат і моральних
травм, завданих Україні тоталітарним режимом, українці у
своєму ставленні до росіян зберегли почуття власної гідності
й не опустилися до рівня примітивної ксенофобії. Хочеться
ще раз нагадати про вже згадуваний диспаритет у ставленні
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українців і росіян один до одного. Усе-таки 52 % населення
Росії, яке в серпні 2008 р. негативно ставилося до України
(за наявності 9 % такого ж ставлення українців до Росії), –
факт сам по собі вражаючий. Ідеться не про те, що Україна
мала б вирівняти цей диспаритет шляхом нагнітання напруженості в ставленні до свого північного сусіда. Ідеться про
інше – ми маємо зрозуміти логіку російського мислення для
пошуку своєї власної ідентичності й адекватної поведінки за
умов, коли російські ЗМІ «ліплять горбатого» з України, а
свої «малороси-землячки» з усіх сил пнуться, аби дати інформаційний привід російським політологам, які «стелять
доріжку» у напрямі реінтеграції пострадянського простору
в лоні «загальноросійського» народу.
Однак те, що для О. Міллера проект «великої російської
нації» є анахронізмом, зовсім не означає, що цей проект
знято з порядку денного правлячих кіл путінської Росії. Для
прикладу досить згадати політичну аналітику В. Третьякова
– нині головного редактора тижневика «Московские новости» та належного йому журналу «Политический класс».
У своїй книжці «Наука быть Россией: наши национальные
интересы и пути их реализации» (М.: Русскій мірь, 2007)
Третьяков представлений видавництвом як автор концепції
«керованої демократії» та концепції трисуб’єктності Євроатлантичної цивілізації (США, Європа, Росія).
Треба віддати Третьякову належне – сценарій грузинських подій серпня 2008 р. був передбачений ним іще 26
жовтня 2006 р. в «Московських новостях» під назвою «Москві пора дати відповідь Абхазії, Південній Осетії та Придністров’ю». Основна теза Третьякова полягає в тому, що Росія
не зобов’язана шукати якогось міжнародного прецеденту
для визнання цих самопроголошених формувань і менше за
все посилатися на визнання незалежності Косова: «Росія
сьогодні знову (після провалу 90-х) достатньо сильна, аби
прийняти чітке й певне офіційне рішення з приводу незалежності трьох дружніх держав і їхніх народів безвідносно
до будь-якого прецеденту. Більше того, саме готовність і
здатність Росії ухвалити таке рішення слугує для всіх оточуючих і для неї самої (що значно важливіше) доказом того,
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що наша країна набула мінімально необхідного для її нормального існування й подальшого розвитку внутрішнього й
зовнішнього суверенітету» [43]. Отже, провідна ідея Третьякова полягає в тому, що сила завжди була і нині залишається чи не останнім і вирішальним аргументом у реалізації
внутрішнього й зовнішнього суверенітету Росії. Чіткіше за
Третьякова не скажеш.
Що ж стосується міжнародно-правових норм, то, на його
думку, найважливіша юридична проблема – офіційне (і неодноразове) визнання Москвою територіальної цілісності
Грузії і Молдови в кордонах колишніх союзних республік у
складі СРСР. Постають проблеми, розв’язання яких «видається утрудненим у формально-дипломатичному плані».
Проте, на думку московського аналітика, легко вирішуються прийняттям Росією свого внутрішнього закону, що
міститиме такі принципові положення:
1) Росія готує всі необхідні документи для визнання зазначених республік;
2) проводяться переговори між Абхазією й Південною
Осетією та Грузією, а також між Придністров’ям з Молдовою, але через відмову визнати незалежність самопроголошених республік питання зніметься саме по собі;
3) якщо ж переговори не відбудуться, «Росія визнає державну незалежність Абхазії, Південної Осетії й Придністров’я»;
4) у разі можливих воєнних дій з боку Грузії чи Молдови
«Росія моментально визнає незалежність цих держав»;
5) так само вчинить Росія у разі воєнних дій проти Абхазії,
Південної Осетії та Придністров’я з боку третьої сторони (?!);
6) у випадку добровільного визнання цих трьох утворень
з боку Грузії та Молдови «як жесту доброї волі» Росія виплатить їм по 1 млрд доларів «на облаштування кордонів» – так
би мовити, заплатить «відступне».
Отже, усі пропагандистські крапки були розставлені ще
за два роки до грузинських подій серпня 2008 р. Що нас особливо турбує це те, що події на Кавказі, на думку Третьякова,
стануть лише прелюдією до подальших кроків Росії щодо
інших країн пострадянського простору, зокрема України.
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Ще в переддень Великого договору між Україною і Росією 1997 р. В. Третьяков стверджував, що реальне возз’єднання України з Росією видається «фантастичним
сценарієм», бо, на відміну від Мінська, Росії не вдасться
«лестощами, поступками, пільгами – чим завгодно заманити Київ назад у свої обійми» [44]. Єдине, на що можна беззастережно покладатися, це дочекатися, «коли російське й
російськомовне населення України стане не лише електоральною, піддатливою на передвиборні обіцянки-цяцянки,
а й реальною політичною силою» [45]. Тобто основним пропагандистським прикриттям для втручання у внутрішні
справи України мало стати питання про російську національну меншість в Україні.
Десять років по тому, у 2006 р., тон Третьякова став
значно жорсткішим: «Україна розколота на дві частини,
причому розколота політично й етнічно» [46]. А коли так,
прийшов час сформулювати претензії до України щодо її суверенітету й територіальної цілісності, бо, мовляв, владні
структури України «форсують юридичні й практичні процедури вступу України до НАТО, а точніше, передачі на користь НАТО частини суверенітету України» [47].
Розглянемо цю логіку в новітній інтерпретації московського політолога. Ось її вихідний пункт: вийшовши зі
складу СРСР, у 1991 р. Україна, мовляв, мала територію в
4-5 разів більшу за ту, з якою вона ввійшла до складу Росії в
1654 р. Цей пункт Третьякова відверто некоректний: насправді Україна не входила до складу Росії, а спочатку лише
прийняла верховенство російського царя як самостійна одиниця, подальша ж інкорпорація в складі Російської імперії
відбулася пізніше.
Другий пункт Третьякова: «Усі ці нові землі були отримані Україною під час її перебування в складі Російської імперії і СРСР лише завдяки волі центральних органів влади
Росії». І цей пункт хибний. Як ми вже розглядали, українська козацька старшина, що набула згодом прав дворянства,
була активним суб’єктом формування Російської імперії, а
український народ не тільки поставляв рекрутів до імперського війська, а й ніс тягар усіх злигоднів воєнних дій за167
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ради забезпечення виходу до Чорного моря. Тому завойовані
імперією і заселені переважно українцями землі Північного
Причорномор’я не були «отримані», а освоєні відповідно до
міжнародно-правових норм тих часів («право меча») і з наступним укладанням міжнародних договорів щодо територіальних змін. Так само УРСР стала не подарунком
«центральних органів влади», а державою-засновницею
СРСР, разом із Росією, Білоруссю та Закавказькою федерацією.
Третій пункт у черговий раз піднімає надуманий жупел
«повномасштабної і цілеспрямованої політики дерусифікації» в Україні і «потурання розвитку кримськотатарського
націоналізму» як засобу протистояння проросійським настроям у Криму. На нашу думку, ця теза навіть не потребує
спростування, настільки далекою є вона від реального
життя України, яка, проголосивши незалежність, звісна
річ, мала б наповнити її новим змістом національної ідентичності.
Четвертий пункт Третьякова – про якусь надзвичайну великодушність Росії і її «вкрай відповідальну політику»
після 1991 р.: «Будучи здатною легко, і всього лише однією
офіційною заявою, що виходила від Кремля, дестабілізувати
ситуацію і викликати могутній сплеск сепаратистських настроїв у будь-якій із держав СНД і Балтії (уключаючи насамперед Україну), Москва цього не робила. Незважаючи, до
речі, на те, що багато політичних сил як у самій Росії, так і
в Україні цього просили і навіть вимагали» [48]. Тут Третьяков суперечить уже сам собі, бо в іншому місці він визнає,
що сепаратистські настрої все ж таки заохочувалися Росією:
«Народи Абхазії, Південної Осетії та Придністров’я, не без
підтримки Росії... зберігають і вдосконалюють свою поки
ніким не визнану незалежність» (курсив наш. – Авт.) [49].
Та всі перелічені пункти в концепції Третьякова є лише
прелюдією, аби перейти до головного – проголошення стратегічної лінії на розкол України. Козирною картою в цій грі,
на думку автора, є теза про нібито «розділеність російської
нації», а в історичній перспективі неминучість «возз’єднання цієї величезної розділеної нації сучасної Європи».
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За версією Третьякова, ця проблема відкладалася певний час
через те, що нібито «до останнього часу Росія вважала це питання вирішеним. Хай не в найкращий спосіб, але все-таки
більш-менш прийнятним. Вирішеним у тому розумінні, що
дружній Україні й братньому українському народу Росія погодилася передати суверенітет над історичними російськими
землями, які ніколи до входження до складу Росії Україні не
належали, а також над частиною російської нації» [50]. Така
позиція, з одного боку, мовляв, улаштовувала Росію за умови
безвізового перетинання кордону, а також невходження України до будь-яких воєнних союзів, не пов’язаних із Росією
(на кшталт НАТО) і міждержавних утворень (наприклад,
ЄС). З іншого боку, Москва нібито заплющувала очі на розділеність російської нації і незабезпечення національних
прав російської меншини в Україні лише з огляду на «певну
пасивність самого російського населення України, його нездатність (чи небажання?) жорсткими політичними методами відстоювати власні інтереси» [51].
На думку Третьякова, настав час для рішучих дій Росії
та ухвалення нової політики щодо України. За привід можна
використати те, що «влада України всупереч волі російських громадян цієї країни (та й всупереч волі взагалі більшості населення, що засвідчують усі опитування) прагне
суверенітету над російськими землями, якими Росія добровільно поступилася, передати Вашингтону чи Брюсселю,
НАТО чи ЄС» [52]. Саме цей факт, мовляв, і може стати тією
«крапкою», яка зруйнує негласну угоду між Росією й Україною про добровільне передання російських земель Україні
під суверенітет української держави.
Ось чому магістральна лінія Росії на підрив суверенітету
й цілісності України формулюється Третьяковим так:
«Росія зобов’язана поставити офіційно й публічно питання
про розділеність російської нації перед світовим співтовариством і конкретно перед Україною, перед нашими партнерами і союзниками, а головне, включити це питання як
пріоритетне до порядку денного своєї політики – її тактичних, оперативних і стратегічних складових» [53]. Чи настав
час для такого різкого повороту в політиці Росії? На думку
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Третьякова, це неминуче, і він наводить аргументи на користь такого розвитку подій. По-перше, серед населення пострадянського простору міцнішає впевненість у тому, що
Захід нічим йому не допоможе. По-друге, Росія набралася
сили й повернула собі статус наддержави, причому не регіонального масштабу, а напівґлобального. Та найголовнішим
є те, що нині існують тільки два суб’єкти європейської політики: з одного боку – Євросоюз із НАТО, а з іншого – Росія.
Саме тому «на сході Європи єдиним союзоутворювальним
центром є Москва (а не Київ чи Варшава)», і лише «егоїзм
пострадянських еліт (зокрема, й російських) не дає можливість стрімко (але при цьому – розумно) відтворити Російський, або, якщо це приємніше для вуха чи ока,
Східноєвропейський союз» [54].
У контексті таких ідей Третьяковим розглядаються й
події поточної політики України – насамперед щодо приходу
до влади в Україні «неегоїстичної» еліти, яка б поклала на
олтар «відтвореного Російського» або приємнішими словами
«Східноєвропейського союзу» суверенітет України. Сценарії
пишуться на диво есхатологічні – ідеться переважно про громадянську війну, кінець української державності та її територіальний розпад. Перевибори до Верховної Ради України
2007 р. сприймалися не інакше як «початок фінальної стадії
боротьби еліт України та її народу (правильніше було б сказати – народів), а також зовнішніх сил за майбутнє і саме існування української держави й власні інтереси в рамках
різних варіантів цього майбутнього» [55]. Розігрування в
Україні «сценарію керованого хаосу» і приведення до влади
нового уряду «революційного помаранчевого прориву» означатиме, за Третьяковим, не що інше, як «інспірований
ззовні державний переворот», що має привести до ситуації
утримання нелегітимної влади лише за «допомогою воєнної
сили». Це мало б викликати рух спротиву насамперед на
Півдні й Сході України, «перехід до громадянської війни й
територіального розпаду України». На думку Третьякова,
«Москва через очевидні причини (насамперед наявність в
Україні не менше 15 млн росіян) за жодних обставин не
зможе залишитися байдужою до того, що відбувається, і
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змушена буде в разі розвитку подій за гіршим сценарієм
втрутитися...» [56].
Яким же має бути оцей гірший сценарій? У трактуванні
Третьякова двовладдя в Україні не абстрактне, воно спирається на політичний, цивілізаційний, етнічний, мовний і
географічний розкол країни. Основний чинник цього розколу полягає нібито в тому, що українська влада нездатна
сприйняти факт «двох державотворчих народів – українців
і росіян»: «Це фундаментальна константа нинішньої української держави й спроби ігнорувати наявність цієї константи, а тим більше зламати її, та ще поза рамками права,
не можуть привести ні до чого іншого, крім розпаду нинішньої України». Третьяков прогнозує, що «політичний расизм Заходу», який культивувався щодо російського
населення в країнах Балтії і до якого Росія вже «звикла», в
Україні означатиме для жителів східних і південних регіонів «повну українізацію, витіснення російської мови з усіх
сфер, крім побутової, політичне гетто, повний розрив відносин із Росією, вихід із СНД, появу американських баз, поглинення України структурами НАТО. Усе це, врешті-решт,
має перспективу громадянського протистояння, аж до
збройних зіткнень, і розпаду країни» [57].
Прогнози московського політолога на 2007 р., як бачимо,
не справдилися, хоча це й не означає, що такого сценарію не
чекатимуть від України в майбутньому, або у гіршому випадку не підштовхуватимуть до нього. Вирішальною всетаки виявиться позиція українського правлячого класу,
його здатність не переводити внутрішньополітичну боротьбу
в Україні у деструктивне русло.
3.6. Дві титульні нації?
Постає питання, наскільки коректними в науковому
плані є теоретичні побудови В. Третьякова. Чи не є вони насамперед ідеологічними конструкціями, покликаними обґрунтувати імперські інтереси певних кіл сучасної Росії?
Для з’ясування проблеми ми маємо поставити її вирішення
в систему координат дуальної опозиції «ідеологія» проти
«науки», оскільки основна різниця між ідеологією й не ідео171
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логією – це різниця між ілюзорним і реальним відображенням дійсності.
Що стосується самого феномену ідеології, то не все так
просто, бо ідеологія донині вважається одним із найсуперечливіших понять у суспільних науках. Зазвичай ідеології існують у всіх суспільствах, де є чітко виражена
соціально-економічна та політико-правова нерівність між
соціальними групами (не лише класами). Ідеологія в таких
суспільствах трактується як загальні ідеї й вірування,
якими послуговуються панівні корпоративні групи для підтримання й виправдання своїх інтересів. Сконструйовані
професіоналами ідеологічні системи слугують обґрунтуванню законності володіння різними соціальними групами
тими чи іншими владними повноваженнями.
Наукова традиція, як правило, виокремлює три смислові
акценти ідеології. Перший – ідеологія є сукупністю політичних ідей, переконань, сконцентрованих довкола певних базових цінностей (гуманізм, лібералізм, фашизм, соціалізм,
пацифізм, католицизм, модернізм тощо). Ці ідеї конкурують чи протистоять у суспільстві залежно від рівня напруженості між соціальними групами та міри їхньої
агресивності. По-друге, ідеологія трактується як будь-які
соціально детерміновані ідеї й переконання, що розробляються соціальними групами в процесі конкуренції. В. Парето вважав, що природа ідеологізації полягає в
необхідності виправдання соціальної поведінки за допомогою псевдологічних теорій, котрі затушовують справжню
сутність релігії, моралі, політики. Такі теорії постають у вигляді: 1) тверджень, які подаються як абсолютні істини; 2)
некомпетентних суджень, що виправдовуються посиланням
на авторитет; 3) апеляції до загальноприйнятих принципів
і почуттів або 4) суто словесних доказів, котрі не мають жодного об’єктивного еквівалента. По-третє, у марксистській
традиції ідеологія також вважається ілюзорною, викривленою класовим інтересом і насаджуваною в суспільстві свідомістю. Тут ідеться не завжди про відкритий обман та
ошуканство мас, а найчастіше про самообман, ілюзію суспільних верств щодо самих себе й суспільства загалом.
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Суспільна практика доводить, що ідеології можуть
мати ознаки всіх трьох різновидів. Спільним для них є те,
що сутністю ідеології є ілюзорні уявлення людей: щодо
самих себе, свого ставлення до навколишнього світу, стосунків з іншими. Зрештою, ідеологія стає ілюзією епохи
щодо самої себе. Хоча ідеологія ґрунтується на певних
ідеалах, що протиставляються соціальній реальності (що
само по собі вже є ознакою його утопічності й есхатологічності), це не заперечує того, що самі ідеології вирізняються неабиякою мобілізуючою силою.
Нас цікавить те, що ідеологія розглядається як продукт
інтелектуальної праці ідеологів-професіоналів, і саме тому
вона відрізняється від феноменів масової свідомості. Отож
і критика ідеологічного продукту «двох державотворчих
націй» може бути продуктивною далебі не на ниві протиставлення їй іншого ідеологічного продукту, а лише в контексті заперечення її постулатів науковими аргументами
соціологічних досліджень масової свідомості сучасної
України.
Звернемося насамперед до одного з основних постулатів
В. Третьякова про нібито наявність в Україні «повномасштабної і цілеспрямованої політики дерусифікації» щодо
«російських громадян України», котрі трактуються ним
як «частина російської нації». Цілком очевидно, що жоден
державний документ незалежної України не містить положення про дерусифікацію, більше того – у Конституції
України зафіксовано положення про збереження й примноження традицій національних меншин, зокрема й російської. Свідченням реалізації цього положення є хоча б
те, що майже мільйон школярів в Україні здобувають освіту російською мовою.
Чи є статус національної меншини принизливим для громадян України російської національності (а зовсім не «російських громадян України», як про них пише Третьяков)?
Аж ніяк, оскільки представники російської національності
в Україні є насамперед меншиною щодо контингенту росіян,
які є титульною державотворчою нацією Російської Федерації, а не щодо контингенту української національності
173

Глава 3. «Дві України»: покута «спільної історії»?

України. Такий самий статус «національної меншини» декларується в Росії стосовно представників української національності, щоправда, за відсутності можливості здобути
освіту не те що рідною мовою, а хоч би вивчати українську
як шкільний предмет.
Ще одне: якби в Україні проводилася «повномасштабна
і цілеспрямована політика дерусифікації», вона (навіть не
задекларована офіційно) знайшла б відображення на рівні
масової свідомості громадян України. Візьмемо хоча б масове уявлення про визначення української нації. За даними
Центру Разумкова (2007), довідуємося, що за переконаннями громадян України українська нація – це: «усі громадяни України, незалежно від їхньої етнічної належності,
мови, якою вони спілкуються, національних традицій, яких
вони дотримуються і за якими виховують своїх дітей» –
38,8 %; «громадяни України, які є етнічними українцями
за походженням (мають українців серед своїх предків» –
23,1 %; «усі етнічні українці за походженням (мають українців серед своїх предків) незалежно від місця проживання
та громадянства» – 17,4 %; «громадяни України (незалежно
від етнічної належності, які спілкуються українською
мовою, дотримуються українських національних традицій,
виховують за ними своїх дітей» – 14,9 %; «важко відповісти» – 5,8 %. Отже, ніякої жорсткої лінії на «українізацію» за показником розуміння поняття нації в сучасній
Україні не зафіксовано й не помічено. Навпаки – ми бачимо
плюралізм думок і переконань за домінування уявлень про
націю як «усіх громадян України, незалежно від їхньої етнічної належності» [58].
Відсутня й жорстка настанова на те, за якими ознаками
визначається національна належність людини. Коли в паспорті відсутня навіть графа «національність», кожен керується власним життєвим досвідом: «за етнічним
походженням батьків (чи одного з батьків)» – 47,4 %; «на
власний вибір, самовизначення людини» – 23,3 %; «за місцем постійного проживання» – 9,9 %; «за мовою, яку вона
вважає рідною» – 7,7 %; «за мовою, якою вона повсякденно
спілкується» – 6,6 %; «за належністю до певної релігійної
174

Василь Ткаченко. Україна: в пошуку ідентичності

конфесії» – 1,1 %; «інше» – 0,7 %; «важко відповісти» – 3,3 %.
Показово й те, що позиція «на власний вибір, самовизначення людини» майже однакова для всіх регіонів України,
а в тих, де російського населення більше, навіть зростає:
Захід України – 20,9 %; Центр – 20,4 %; Південь – 20,6 %;
Схід – 28,9 %. На нашу думку, найбільший показник «за етнічним походженням батьків» обумовлений усталеною традицією визначення своєї національності, як це було ще за
радянських часів. Отже, і ці показники зайвий раз доводять,
що влада жодним чином не тисне на національне самовизначення громадян України.
Посилення інтеграційних процесів в українському суспільстві, відсутність жорсткого мовного, конфесійного чи
ще якогось порогу приводить до того, що значна частина
(42,2 %) опитаних визнає можливість одночасної належності особи до двох національностей (етносів), хоча майже
половина (48 %) з цим не погоджується. Кількість тих, хто
припускає можливість подвійної національної ідентичності,
збільшується в напрямі із Заходу на Схід. Прихильники подвійної національної ідентичності становлять значну частину етнічних українців (37,8 %, проти – 50,9 %), а серед
етнічних росіян їх майже половина (49,1 %, проти 38,2 %).
Наведені факти спростовують тезу В. Третьякова про нібито
зростання напруженості серед російської національної меншини у зв’язку з «насильницькою українізацією».
Так само не витримує критики й теза В. Третьякова, що
етнічні росіяни України – це «частина російської нації»,
яку, мовляв, не омине перспектива «возз’єднання» в лоні
єдиної держави. На запитання: «Чи сприймаєте ви Україну
як свою Батьківщину?» – позитивно відповіло 92,6 %, негативно – 4,8 %, і не визначилися – 2,6 % опитаних. Характерно, що в усіх вікових групах та в усіх регіонах, за
винятком Півдня (86 %), кількість тих, хто сприймає Україну своєю Батьківщиною, перевищує 90 %. Показово й те,
що коли у віковій групі «від 30 до 60 років і більше» не вважає Україну своєю Батьківщиною трохи більше 5 % опитаних, то в групі «від 18 до 29 років» цей показник знижується
до 3,3 %. Найбільше тих, хто не вважає Україну своєю Бать175
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ківщиною, – на Півдні, хоча й у цьому регіоні в 2007 р. цей
показник знизився і становив 9,5 % (проти 12,5% у 2006 р.).
Показник патріотичних настроїв в Україні – ще один аргумент проти тези Третьякова. Більшість (79,8 %) громадян
уважають себе патріотами України: беззастережно (44,2 %)
або швидше патріотами (35,6 %). В усіх регіонах частка патріотів перевищує 70 %, хоча «тверді патріоти» становлять
більшість лише на Заході країни (60 %), а найменша їхня
частка на Сході: беззастережно «так» – 36,3 %, і «швидше
так» – 33,1 %. Звісно, тривала економічна криза, проведення несправедливої приватизації, недолугі спроби політичної реформи, що вилилися в хронічну парламентську
кризу та пертурбації з позачерговими виборами, примітивне нагнітання напруженості між регіонами задля отримання голосів виборців – усе це не могло не позначитися на
показнику патріотичних настроїв певного контингенту населення. Беззастережно не вважають себе патріотами 4,3 %
опитаних і швидше не патріотами – 9,7 %. Найбільша частка не налаштованих патріотично громадян – на Сході, де
беззастережно визнали себе не патріотами 4,8 %, швидше
не патріотами – 13,8 % опитаних; найменша – на Заході
(відповідно 2,3 і 5,0 %).
Ніщо не віщує й про реалістичність есхатологічного сценарію В. Третьякова щодо переходу «сценарію керованого
хаосу» до «громадянської війни й територіального розпаду
України», коли Москва, мовляв, «за жодних обставин не
зможе залишитися байдужою до того, що відбувається, і
змушена буде в разі розвитку подій за гіршим сценарієм
втрутитися». Ті самі соціологічні дослідження Центру Разумкова доводять, що більшість (99,5 %) громадян бачить
майбутнє свого регіону (області) у складі України: у нинішньому статусі (45,4 %) або з ширшими правами й повноваженнями місцевого самоврядування (54,1 %). Проте не
варто зневажати й тяжінням певних груп населення до сепаратистських настроїв – 18,4 %. Із них 14,2 % хотіли б, щоб
їхня область перебувала в складі України на правах автономії, а ще 4,2 % бачать свою область незалежною державою.
Перший погляд найвиразніше представлений на Півдні
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(25,7 %) і Сході (22,5 %), другий – на Півдні – (8,1 %), Сході
(4,8 %) та Заході України (4,6 %). Прихильність до іредентизму, тобто до виходу області зі складу України та її приєднання до іншої держави, виявили лише 6,3 % опитаних,
відчутною мірою вона притаманна жителям Півдня (11,6 %)
і Сходу (10,4%).
Наголошуючи на відвертій ідеологічній антиукраїнській
спрямованості концепції В. Третьякова щодо «двох державотворчих націй» в Україні, було б помилкою не брати до
уваги наявні проблеми й розбіжності певних контингентів
населення регіонів України щодо їх бачення майбутнього
своєї держави. Безумовно, радує те, що більшість (61,9 %)
громадян України не згодні з твердженнями, відповідно до
яких «відмінності культури, мови, історичної спадщини,
зовнішньополітичних орієнтацій західних і східних українців настільки великі, що їх можна вважати різними народами». Абсолютну незгоду із зазначеною позицією
висловило 27,4 % опитаних, ще 34,5 % – засвідчили, що
«швидше не згодні». Водночас викликає тривогу той факт,
що із наведеним твердженням беззастережно погодилися
6,4 %, «швидше погодилися» – 20,1 %. Найбільше різняться судження жителів трьох областей – у Донецькій
кількість незгодних з ідеєю «двох різних народів» («абсолютно» та «швидше») становила лише відносну більшість –
48,4 %; у Чернівецькій цей показник – 47 %; а в Херсонській області частка незгодних статистично майже не відрізняється від частки згодних (43,9 та 37,8 % відповідно).
Тим більше не можна не звертати уваги на факт допущення в суспільній свідомості того, що міжрегіональні відмінності можуть перерости в міжрегіональні суперечності.
На нашу думку, не може заспокоювати те, що дві третини
(65,5 %) громадян України не вважають жодні (політичні,
мовні, культурні, економічні) суперечності та диспропорції
між західними й східними регіонами настільки глибокими,
що вони можуть призвести до розпаду країни та входження
окремих її частин до складу інших держав. Цей показник
має виразну тенденцію до зниження в напрямі із центрального та західного до східних і південних регіонів: таку думку
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поділяють понад 72 % жителів Центру, 71,3 % – Заходу,
59,9 % – Сходу, а також 56,4 % жителів Півдня. Більше
того, у Херсонській області кількість тих, хто не вважає
міжрегіональні суперечності такими, що можуть призвести
до розпаду держави, дорівнює 46,4 %. Те, що 26,1 % респондентів Півдня і 24,2 % Сходу припускають можливість розпаду країни і створення власних або входження до складу
інших держав, мало б привернути пильну увагу громадськості та правлячих кіл України. Питання особливо актуалізується в наші дні, коли посилилося протистояння в
суспільстві щодо зовнішньополітичних орієнтацій України.
Якщо на Заході більшість (61,3 %) опитаних уважає пріоритетним напрямом зовнішньої політики України відносини з
ЄС, у Центрі думки жителів поділені майже порівну між ЄС
(34,3 %) і Росією (32 %), то на Півдні та Сході пріоритетними є відносини з Росією (відповідно 62,5 і 58,6 %).
Поза всяким сумнівом, факт проведення Центром Разумкова дискусій між фахівцями у фокус-групах різних регіонів
України задля перевірки даних соціологічних опитувань є позитивним. За результатами дискусій можна зробити висновок, що громадяни чітко розрізняють регіональні відмінності
(тією чи іншою мірою це явище притаманне всім країнам
світу), з одного боку, та міжрегіональні суперечності, які
дійсно можна назвати розколом (роз’єднанням) країни, – з іншого. Більшість учасників дискусій, відзначаючи наявність
регіональних відмінностей і навіть «поділу народу України»,
зумовлених історичними, економічними, соціально-культурними чинниками, водночас наполягала на визнанні того
факту, що реального розколу в Україні немає.
Так, учасники фокус-групи в Тернополі стверджували,
що за наявності поділу України за конфесійною ознакою,
«розколу на основі релігійної належності» немає. Учасники
харківської фокус-групи, констатуючи факт розбіжності
«між радянською та українською ментальністю», стверджували, що ці «розбіжності невеликі», і хоча «політики їх
штучно перебільшують ... відмінності між регіонами незначні, порівняно з відмінностями між Україною і Росією».
Лише у фокус-групі в Черкасах, разом із думкою, що
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«роз’єднання є поняттям штучним», висловлювалася точка
зору, згідно з якою «існує розкол між Сходом і Заходом, становище в Центральній Україні в контексті цього розколу
можна було б охарактеризувати словом “тертя”». Попри розбіжності суджень учасників фокус-груп з приводу «можливого розколу», показовим є розуміння того, що «розкол»,
«роз’єднання» тощо – це проблема, штучно створювана політиками, які використовують реальні відмінності регіонів
у власних політичних цілях.
Досить показовими були висловлювання учасників
фокус-групи в Луганську, які беззастережно визнали наявність «поділу народу України» аж до «цивілізаційного розколу» між Південним Сходом, Центром, з одного боку, та
Заходом України – з іншого. Проілюструвати ситуацію
можна, процитувавши судження одного з учасників із Луганська: «Існує взаємна недовіра між жителями східних і
західних регіонів... Захід України підозрює, що Схід тягне
державу у “Велику Росію”. А Схід підозрює, що західні регіони є провідником політики великих імперіалістичних
держав (насамперед США), що призведе до знищення російської мови й традиційних зв’язків із Росією. Використовуючи що недовіру, політикам удалося створити керовану
системну кризу у відносинах між східними й західними регіонами України, яка в політичній практиці кваліфікується
як розкол...» [59]. Дехто з учасників навіть наполягав на
тому, що подолати суперечності між Заходом та іншими регіонами неможливо, а тому доцільніше було б «цивілізовано
розділитися». Водночас учасники фокус-групи висловили
впевненість у тому, що в країні об’єктивно зароджується
об’єднавчий процес, який ґрунтується на двох чинниках:
поступальному успішному політичному й економічному розвитку України та розв’язанні однакових для жителів усіх
регіонів соціально-економічних проблем.
Використовуючи науковий аналіз Центру Разумкова,
можна стверджувати, що теза В. Третьякова про «дві державотворчі нації» в Україні є відверто ідеологічним продуктом
і спекулює на певних регіональних особливостях з метою
внесення розколу в самосвідомість і самоідентифікацію
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широких мас населення й відродження імперської ідеології
у формі малоросійства серед певних верств українського політикуму. Та попри зазначені в нашому аналізі проблеми
щодо відчутних відмінностей регіонів, навіть наявність подекуди міжрегіональних суперечностей, потрібно наголосити, що загалом більшість жителів усіх регіонів та областей
України сприймають її як свою Батьківщину, є її патріотами, бачать майбутнє територій, де вони проживають, у її
складі (здебільшого з розширеними правами і повноваженнями органів місцевого самоврядування). Так само більшість громадян України не вважає відмінності між Заходом
і Сходом достатніми для того, щоб твердити про наявність в
Україні «двох різних народів», а міжрегіональні суперечності – критичними, тобто такими, що можуть призвести до
розпаду країни. Тим більше можна стверджувати, що окреслені позиції й переконання є достатнім підґрунтям для цілеспрямованого формування спільної громадянської
ідентичності українського суспільства.
Ідеться насамперед про усвідомлення того факту, що основними чинниками поглиблення міжрегіональних відмінностей і суперечностей, що заважають формуванню
спільної громадянської ідентичності є чинники політичного характеру. Дотеперішня відсутність науково обґрунтованої і усвідомленої на рівні українського політикуму
«національної ідеї» у формі адекватного розуміння специфіки української історії й чітко виписаної «спільної мети»
у формі консолідованої стратегії розвитку держави й суспільства; слабкість держави в забезпеченні верховенства
права та справедливості (насамперед у галузі соціального
захисту населення); безпорадність правлячого класу
України у вирішенні соціально-економічних проблем суспільства й переважання корпоративно-кланових інтересів
над загальнонаціональними – усе це підриває довіру населення до української держави як такої. Цьому сприяє, за
влучним висловом українського дослідника В. Васютинського, самоочевидна «деукраїнізація інтелектуальної
сфери та деінтелектуалізація української сфери», що розмиває спонуки до самоідентифікації себе як українців.
180

Василь Ткаченко. Україна: в пошуку ідентичності

Основним чинником поглиблення міжрегіональних суперечностей є використання політичними силами реальних
відмінностей регіонів у боротьбі за доступ до влади. Яскравим прикладом може бути чітке визначення нинішніми
провідними політичними партіями України своїх «електоральних полів», а також жорстка боротьба за їх збереження
шляхом нав’язування своїм виборцям негативних стереотипів щодо населення інших регіонів, що найяскравіше
виявилося під час виборчих кампаній 2004-2007 рр. У цей
період з активного політичного процесу було витіснено
«класичні» ідеологічні партії західного зразка, а провідні
політичні партії перетворилися на акціонерні товариства
закритого типу для обслуговування інтересів регіональних
фінансово-корпоративних груп. Від 2004 р. провідним елементом політико-пропагандистських акцій з боку цих партій стало використання особливостей субнаціональних
ідентичностей, а то й безпринципне спекулювання на них.
Розподіл електоральних полів говорить сам за себе: з одного боку, Партія регіонів і КПУ (Схід, Південь), а з іншого
– БЮТ і НУНС (Центр, Захід).
Інакше кажучи, якщо в класичних випадках формування політичних партій є похідним від структуризації самого суспільства «знизу» за соціально-економічними
ознаками, то в Україні спостерігається тенденція до усталення структуризації суспільства «згори» – від політичних
партій, основою ідейно-пропагандистських постулатів яких
є чинники соціально-культурного характеру: мова, регіональна специфіка історії, етнокультурні особливості регіонів тощо. Не можна не погодитись із висновком експертів
Центру Разумкова про те, що «подальша експлуатація політичними силами (тим більше нездатними домагатися не
лише консенсусу, а й компромісу) регіональних відмінностей і міжнаціональних суперечностей може становити реальну загрозу суспільно-політичній єдності країни, отже, є
викликом формуванню спільної громадянської ідентичності» [60].
Не все, звісно, зводиться до недолугої й відверто спекулятивно-розкольницької діяльності частини українського
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політикуму. Нині в Україні вступають у силу чинники подібні до тих, які в XIX – на початку XX ст. пригальмували
формування російської нації й не забезпечили повну перемогу «російського проекту», як про це йшлося в дослідженні
О. Міллера. Нагадаймо, що невдача проекту великої російської нації, на його думку, була пов’язана не з якоюсь зарубіжною інтригою (австро-угорською чи польською), а
насамперед із «нездатністю держави і прихильників загальноросійського проекту в суспільстві скоординувати свої зусилля, мобілізувати наявні можливості для його реалізації».
Так само і в Україні нині бракує об’єктивних передумов забезпечення українського проекту «загальноукраїнської громадянської нації». Наприклад, формування повноцінної
нації передбачає високий рівень поінформованості жителів
регіонів один про одного. Натомість маємо низький рівень
внутрішньої географічної мобільності населення, коли люди
не мають фінансової змоги приїздити в інші регіони, спілкуватися, порівнювати спосіб життя й сприймати особливості
регіональної історії та ментальності. Несприятливою для
внутрішніх міграцій залишається державна тарифна й цінова політика; перебуває в стадії стагнації сфера будівництва шляхів сполучення; не розширюється структура
внутрішнього туризму (зокрема, екскурсійна діяльність у
загальноосвітніх школах, інших навчальних закладах)
тощо. Світова фінансова криза, яка зачепила й Україну, навряд чи сприятиме посиленню внутрішньої міграції найближчим часом, коли відбувається різке скорочення
зайнятості робочої сили, хай поки що у формі вимушених
відпусток. Засоби масової інформації, передусім телебачення, практично перебиваються зарубіжним (російським
чи американським) продуктом, який мало стосується життя
як України загалом, так і її регіонів зокрема. Документальні
фільми з історії України транслюються пізно вночі, прирікаючи на безпам’ятство молоде покоління, бо літні люди
через безсоння таки можуть їх переглянути.
Тим часом Україна перебуває під пресингом жорсткої
інформаційної інтервенції з боку російських ЗМІ. За визначенням російського керівника Центру розвитку ЗМІ та гро182
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мадянського суспільства І. Яковенка, «держава в Росії з ногами залізла в медіасферу, зайнявши в ній абсолютно домінуючі позиції. І це основна проблема. Державні ЗМІ – це
завжди пропаганда замість інформації». Невідповідність
як українських, так і російських ЗМІ вимогам часу призводить до того, що «замість реальної України росіяни бачать
по нашому ТБ карикатуру, а замість реальної Росії українці бачать рогозіних, маркових, затуліних і К°». Проблема
посилюється ще й тим, зазначає Яковенко, що «для мешканців Кремля створення “п’ятих” колон в Україні, так
само, як і організація антиукраїнської істерії в рептильних
ЗМІ, – це не зовнішня політика, а внутрішня. Їм, цим хлопцям за кремлівською стіною, однаково начхати і на Україну, і на Росію. Їм важливо відтворити себе у владі, по
змозі розширено. Однак годиться й просте відтворення.
А це простіше за все зробити, перетворивши країну на фортецю, оточену ворогами. Хто саме є ворогом – неважливо:
прибалтійські та українські “фашисти” або хитрі поляки,
або жахливі грузини – усі разом під керівництвом США і
НАТО намагаються нас поневолити та створюють усі наші
проблеми. Отже, треба згуртуватися навколо Кремля й розчавити тварюку внутрішньої опозиції, яка “ллє воду на
млин” та ін.» [611.
В умовах жорсткого інформаційного пресингу ззовні процес консолідації громадянської нації в Україні неможливо
забезпечити шляхом проведення якихось спонтанних, без
урахування регіональних особливостей ідеологічних кампаній та бюрократичних заходів щодо пропаганди патріотизму, як це спостерігається останнім часом. Насамперед
правлячі кола України мають з’ясувати для себе, а далі довести до широких мас як спільне, консолідоване бачення історичного минулого нашої країни, так і стратегію розвитку
України, її регіонів і областей на перспективу. У пошуках
консенсусу щодо цілеспрямованої державної політики з
формування спільної громадянської ідентичності маємо виходити не з доктринальних формул, а з історичного досвіду
жителів різних регіонів щодо подолання ними міжрегіонального відчуження та налагодження шляхів порозуміння.
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Тоді й матимемо гарантію, що привид «уявлених спільнот»
– «двох Україн» – не стане реальністю.
Таким самим шляхом потрібно йти й до порозуміння з російським народом: як на офіційному рівні, так і на рівні громадянського суспільства, насамперед ЗМІ та представників
науки й освіти.
3.7. Покаяння як момент істини
Велич Папи Римського Іоанна Павла II виявилася, зокрема, і в тому, що у 2000 р. у ватиканському соборі Св. Петра
він уперше за всю історію християнства попросив від імені
Всесвітньої церкви прощення за гріхи, допущені її «дітьми»
упродовж двох тисяч років. Цим непересічним актом він «не
лише спокутував тяжкі гріхи католицької церкви, а й визнав драматичне протиріччя: християни, усе життя яких
має бути перейняте світлою любов’ю до ближнього, у минулому не раз порушували цей євангельський заповіт, стверджуючи велич своєї віри жорстокістю і насильством, не
сумісними з християнським віровченням» [62].
Акт покаяння, присутній у різних культурах і віровченнях протягом тисячоліть, є своєрідним «моментом істини»,
духовним подвигом докорінного перегляду особистістю
основ власної поведінки й свідомості, що поєднує такі чотири основні елементи: 1) визнання суб’єктом певних дій або
помислів, за які він несе відповідальність; 2) відкрите засудження ним цих помислів або дій; 3) вияв готовності зазнати
за них справедливого покарання; 4) перебудова внутрішніх
засад свого буття у світлі позитивних духовних цінностей.
Відмова покаяння призводить до того, що наші недоліки
примножуватимуться, допоки не витиснуть усі наші позитивні якості. Із цього приводу дуже вдало висловився Г. Сковорода: «Хто соромиться визнати недоліки свої, той із часом
буде безсоромно виправдовувати своє невігластво, що є найбільшою вадою». Психологи, філософи й богослови розцінюють здатність до розкаяння як основну якість людини
моральної – на відміну від тих, чиї мотиви поведінки визначаються лише страхом покарання. Цікаве трактування покути в М. Бердяєва – це зняття провини не через покарання
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законом, а через благодать страждання, яка є важливим
компонентом основи людяності.
Наша недавня історія має багато прикладів покаяння з
боку видатних політиків, продемонструвавши силу духу й
непересічність особистості. Наприклад, канцлер ФРН
В. Брандт 1970 р. під час офіційного візиту до Польщі став
на коліна перед монументом жертвам нацизму у варшавському гетто. Президент Чехословаччини В. Гавел, попри
протест парламенту, у 1989 р. вибачився за переслідування
судетських німців після Другої світової війни. У серпні
1993 р. під час візиту до Варшави Президент Росії Б. Єльцин
поклав квіти до меморіалу жертвам Катині зі словами: «Вибачте». Президент України Л. Кравчук попросив прощення
в Бабиному Яру за злочини, скоєні проти євреїв на території
України. Є певні ознаки того, що й деякі нинішні представники української політичної еліти починають серйозно замислюватися над гріховністю зловживання владою, ставити
питання про розроблення надійного механізму недопущення
злочинів проти людяності.
За приклад може правити робота української делегації
під час проведення міжнародного форуму «Запобігання геноциду: загрози та відповідальність» у Стокгольмі в січні
2004 р. Форум мав статус першої міжурядової конференції
з питань геноциду після 1948 р., коли відбулася найперша
конференція ООН з цієї проблеми. Актуальність конференції прем’єр-міністр Швеції Г. Перссон обґрунтував тим, що
XX ст. стало століттям геноциду, хоч уже понад 50 років як
було ухвалено міжнародну конвенцію щодо недопущення
цього тяжкого злочину проти людства.
Тема голодомору 1932-1933 рр. в Україні, як і ряду
інших репресивних заходів влади проти народів колишнього Радянського Союзу, посіла помітне місце серед
обговорюваних на форумі проблем. Проведені дискусії засвідчили, що впродовж останніх років світ уже був певною
мірою поінформований про українську трагедію. На підтвердження цього варто навести цитату з поширених інформаційних матеріалів форуму: «Унаслідок цієї кривавої
політики радянське селянство потерпало більшою мірою,
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аніж інші групи населення. Щоб зарадити відчутній загрозі
українського націоналізму, кілька мільйонів українських
селян були приречені на смерть під час голоду 1932-1933 рр.
Згідно з інформацією історика Р. Конквеста, терор голодом
запроваджувався шляхом ізоляції певних регіонів і відбирання харчових продуктів у населення. Натомість збіжжя
призначалося для продажу за кордон». У документах форуму йшлося про те, що в резолюції конгресу США зазначено, що «Йосип Сталін і його оточення здійснили геноцид
проти українців у 1932-1933 рр.».
Перебіг обговорення проблем засвідчив актуальність висвітлення минулого й сучасного України на поважних міжнародних форумах. Хоча це й не викликає такого резонансу
як, наприклад, геноцид у Руанді, етнічні чистки на Балканах чи Голокост євреїв. До того ж позитивний резонанс мали
тільки відверті й виважені виступи, у яких пропонувалися
конкретні шляхи стабілізації суспільства й досягнення національного консенсусу. Саме цим і вирізнявся виступ української делегації. За її оцінкою, втрата понад 7 млн
людських життів під час голодомору в Україні є беззаперечним доказом цілеспрямованого геноциду українського народу. Ця всенародна трагедія призупинила процес
зростання національної ідентичності, підірвала демографічний та інтелектуальний ресурси, завдала психологічної
травми українському народу. Висока аудиторія з розумінням сприйняла аргумент, що економічним механізмом реалізації геноциду-голодомору стала ліквідація приватної
власності на землю, одержавлення майна та засобів виробництва, насильницьке викорінення ринкових відносин.
У доповіді наголошувалося на тому, що нині в Україні питання недопущення будь-яких проявів геноциду врегульоване на законодавчому рівні, а на міжнародній арені наша
держава своєю участю в антитерористичній діяльності
сприяє запобіганню виявам геноциду в багатьох «гарячих»
точках планети.
Принципово новим моментом у виступі української делегації було положення про міру відповідальності. Зокрема,
зазначалося, що, дбаючи про досягнення національного кон186
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сенсусу, ми не маємо наміру зводити рахунки, покладати
відповідальність за минуле на певну соціальну чи етнічну
групу. За європейською традицією (К. Ясперс) є чотири міри
відповідальності за скоєне, які однаковою мірою стосуються
і владарів, і підвладних. Разом із кримінальною, політичною та моральною відповідальністю може йтися і про так
звану метафізичну відповідальність – за бездіяльність, коли
поряд чиниться беззаконня й свавілля. Лише на цьому
шляху осмислення й переосмислення власної історії ми можемо виховати в кожного з нас відповідальність як за долю
свого народу, так і за долю всього людства.
Робота української делегації привернула до себе увагу
учасників форуму. У підсумковому документі – Декларації
Стокгольмського міжнародного форуму-2004 – наголошувалося на тому, що геноцид є викликом основам людської цивілізації і ми зобов’язані боротися зі злом геноциду,
етнічних чисток, расизму, антисемітизму, ісламофобії й ксенофобії, зробити все можливе для запобігання новим проявам цього лиха при розбудові безпечного майбутнього для
кожного з нас. Документ закликав: розробляти і використовувати практичні засоби й механізми для раннього виявлення, контролю та інформування про загрози життю людей
і суспільства; нести відповідальність за захист груп, які
можуть стати потенційними жертвами масових убивств чи
етнічних чисток; наполягати на притягненні до відповідальності безпосередніх учасників геноцидних актів; підтримувати спеціальні дослідження щодо можливого запобігання
геноциду; інформувати широку громадськість про небезпеку
за допомогою формальних і неформальних освітянських
структур; співпрацювати в пошуках ефективних заходів
проти загрози геноциду з усіма членами Організації Об’єднаних Націй.
Робота Стокгольмського форуму, на наш погляд, створила сприятливий міжнародний клімат для прийняття 28
листопада 2006 р. Верховною Радою України закону «Про
голодомор 1932-1933 років в Україні», внесеного Президентом України з поправками, запропонованими спікером парламенту. Представляючи закон, депутат І. Юхновський
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зазначив, що голодомор, зумисно організований в Україні
сталінським режимом, потрібно трактувати як геноцид відповідно до визначення Міжнародної конвенції ООН 1948 р.:
«Геноцидом вважається таке діяння, яке вчиняється з наміром знищення повністю або частково якої-небудь національної, етнічної, расової чи релігійної групи як такої, а саме
навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих
умов, що розраховані на повне чи часткове фізичне її знищення». Навівши статистичні дані людських втрат в
Україні, відповідно до переписів 1926 та 1939 р., І. Юхновський наголосив: «Усьому народу нанесена страшна незаживаюча рана, подавлена гідність людини, здеформовано
генетику нації. Тридцять відсотків українців цурається
своєї рідної мови. Тільки вкрай здеформовані люди можуть
таке забути. Ці жертви вимагають від нас акту визнання й
покаяння. Це справа нашої честі й честі всього українського
народу» [63].
Прийняття закону стало тим самим «моментом істини»,
який проклав лінію принципового розмежування між українськими політиками: одна сторона прагнула визнання
цього злочину й покаяння, а інша – шукала виправдання й
намагалася ухилитися від необхідності перебудови внутрішніх засад свого буття у світлі позитивних духовних цінностей. Урешті-решт, за прийняття в цілому закону «Про
голодомор 1932-1933 років в Україні», після внесення кількох поправок, проголосувало 233 депутати (необхідно 226).
В Україні 2008 р. було оголошено Роком голодомору й постало питання про міжнародне визнання цієї трагедії як геноциду українського народу внаслідок зумисних дій
тоталітарного репресивного сталінського режиму, спрямованих на масове знищення українського та інших народів
колишнього СРСР.
Розгляд проблеми широкого міжнародного визнання голодомору – тема окремого дослідження. Наше завдання
вужче: розглянути проблему голодомору в контексті «спільної історії» України й Росії, а якщо так, то (за формулою
Е. Ренана) «спільної слави й спільного покаяння». Цілком
природною постановку питання саме в такому плані вважає
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видатний дослідник, академік Французької академії наук
(Інституту Франції) А. Безансон. Ідеться не про «пошук винуватців», хоч і цей момент присутній, а насамперед про подолання у свідомості українців усе ще живих рецидивів
тоталітарної ідеології.
Хоча, на думку Безансона, у нинішній Україні немає комуністичної ідеології в її цілісному вигляді, однак інерція радянської моралі й традицій усе ще існує у свідомості людей.
Для прискорення процесу відмирання комуністичної спадщини, на його думку, потрібно докласти всіх зусиль, щоб відновити історичну пам’ять нації: «Адже народи, що вийшли з
комунізму, фактично залишилися без історії: її тотально
фальсифікували. Українці сьогодні набувають своєї ідентичності. Особливо посилився цей процес після Помаранчевої революції. Думаю, основним для українців є питання
голодомору. Світова історія XX ст. знає три страшних геноциди (перераховую їх у хронологічному порядку): вірменський, український і єврейський. Якщо вірменський і
єврейський геноциди добре задокументовані, вони відомі у
світі, то з українським ситуація абсолютно інша... Треба визнати – комуністи старанніше за нацистів знищили докази
своїх злочинів. Та й часу в них було значно більше. Потрібно
послідовно й наполегливо інформувати про український геноцид, як це вже зробили вірмени та євреї. Інформувати і самих
українців, і світ. Для євреїв і вірменів пам’ять про геноцид,
про страшні страждання стали стрижнем їхньої національної
самосвідомості, духовної єдності. Сподіваюсь, що пам’ять про
голодомор стане чимось аналогічним для українців» [64].
За свідченням Безансона, світова спільнота надто мало
знає про український голодомор через те, що в інформаційному полі Франції, наприклад, «росіяни мають надто сильні
позиції. І представники російських мас-медіа, і російські
дипломати (а дипломатія в росіян традиційно дуже сильна)
роблять усе можливе, аби не допустити у Франції прориву
інформаційної блокади в питанні українського голодомору.
Думаю, що аналогічна ситуація і в інших країнах. Така узгоджена й послідовна позиція засвідчує – Росія до цього часу
хвора. Нинішня Москва проголосила себе правонаступни189

Глава 3. «Дві України»: покута «спільної історії»?

цею Радянського Союзу. Однак визнавати злочинний характер цього режиму... – категорично не хоче» [65].
Для таких суджень Безансона, на нашу думку, є вагомі
підстави. Взяти хоча б той факт, наскільки скоординовано
виступили у квітні 2008 р. проти визнання голодомору в
Україні Державна дума Російської Федерації, її дипломатичний корпус і науковці Росії. Так, 2 квітня 2008 р. Держдума прийняла заяву «Пам’яті жертв голоду 30-х років
на території СРСР», де зазначалося: «Намагаючись за
будь-яку ціну вирішити питання постачання продовольством різко зростаючих промислових центрів, керівництво
СРСР і союзних республік вдалося до репресивних заходів
для забезпечення хлібозаготівель, що значно посилило
тяжкі наслідки неврожаю 1932 р. Однак немає жодних історичних свідчень того, що голод організовувався за етнічною ознакою. Його жертвами стали мільйони громадян
СРСР, представники різних народів і національностей, які
проживали переважно в сільськогосподарських районах
країни. Ця трагедія не має і не може мати міжнародно
встановлених ознак геноциду й не повинна бути предметом
сучасних політичних спекуляцій» [66].
Одночасно із заявою Держдуми представник Росії при
відділенні ООН в Женеві В. Лощинін звинуватив представників України в тому, що в трактуванні подій 1932-1933 рр.
вони, мовляв, «цю трагедію намагалися представити як злочин геноциду, тобто цілеспрямоване знищення однієї етнічної групи населення». Синхронно із заявами державних
інстанцій, ця офіційна теза була знову озвучена у виступах
під час наукової конференції російських та українських істориків у Москві 3-5 квітня 2008 р. Ідеться, зокрема, про
виступ доктора історичних наук Пензенського державного
педагогічного університету В. Кондрашина, а також інтерв’ю директора Центру україністики та білорусистики
МДУ ім. М. Ломоносова професора М. Дмитрієва. Згодом
з’явилося й інтерв’ю О. Солженіцина в газеті «Известия».
Усі вони акцентували увагу на тому, що нібито українська
сторона трактує голодомор як геноцид лише проти українського етносу.
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Ми не будемо вдаватися в детальний аналіз причин і
механізму голодомору – в Україні це питання ґрунтовно висвітлюють такі відомі спеціалісти, як С. Кульчицький, В. Марочко, В. Василенко та інші експерти з цього питання.
Звернемо увагу лише на «етнічний» чинник в оцінюванні голодомору. Для спростування звинувачень російських істориків достатньо неупереджено проаналізувати текст Закону
«Про голодомор 1932-1933 років в Україні» від 28 лютого
2006 р. У цьому документі ніде український народ не трактується як етнічні українці. Навпаки, ідеться про долю «мільйонів співвітчизників», про повагу до пам’яті «усіх
громадян, які пережили цю страшну трагедію в історії українського народу», про співчуття до «інших народів колишнього СРСР». Про «етнічну самобутність» ідеться лише в
контексті «руйнування соціальних основ українського народу, його вікових традицій, духовної культури». Оскільки
український народ є багатоетнічним, то голодомор підривав
етнічну самобутність представників усіх національностей
цього народу. У Законі відсутні жодні звинувачення на адресу
якогось народу, а лише вказується на «злочинні дії тоталітарного режиму СРСР, спрямовані на організацію голодомору».
І в загальному підсумку, визначаючи цю трагедію в Україні
«як цілеспрямований акт масового знищення людей», ст. 1
Закону проголошує, що «голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом українського народу».
Під час проведення вже згадуваної українсько-російської наукової конференції висвітлився ще й другий аспект
проблеми – наголошення російською стороною на тому, що
від цієї трагедії постраждало також і населення Росії та Казахстану. А тому, мовляв, цю трагедію не можна розглядати лише в контексті України. Тут потрібно зважати на
те, що Верховна Рада України могла ставити питання про
голодомор тільки на території України, оскільки оцінювання трагедії на території Росії перебуває в компетенції
російської влади, а на території Казахстану – казахської.
Україна у своєму законі могла хіба що висловити співчуття
іншим народам колишнього Радянського Союзу, що й було
зроблено.
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Можливо було б краще прийняти консолідовану російсько-українську Заяву про голодомор 1932-1933 рр., як
свого часу пропонував Росії спікер Верховної Ради України
А. Яценюк. Як відомо, ця ініціатива була відхилена російською стороною. Тому неабияк дивує судження професора
Дмитрієва: «Якби з’явилася декларація про те, що радянські народи, зокрема й народи (?!) України, пережили в
1932-1933 роках страшну трагедію, яка стала наслідком
авантюрної політики сталінського режиму, у ній не було б
нічого неочікуваного. З іншого боку, як на мене, нічого надзвичайного вона в наше життя не принесла, оскільки
йдеться про речі цілком очевидні... Ми дійсно нагадали б
нашим суспільствам про ті страшні події, а крім того, зняли
б певну напруженість, сказавши, що в Україні, так само як
і поза Україною, відбулася жахлива трагедія, яку ми визнаємо не геноцидом якогось окремого народу, а катастрофою, що зачепила всіх. Мені здається, це допомогло б нам
трохи заспокоїтись» [67].
На наш погляд, Дмитрієв не враховує того, що увесь сенс
прийняття Закону про голодомор в Україні зовсім не полягає в тому, щоб «зняти певну напруженість» і «трохи заспокоїтись». Навпаки, він і був ухвалений якраз заради
«утвердження в суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів насильства». І це зрозуміло, адже «сталінський режим»
не був чимось абстрактним і відокремленим від усього радянського соціуму. Тоталітарний режим протримався сім
десятиліть саме тому, що суспільство його терпіло й навіть
обслуговувало. Отже, визначальним у подоланні тоталітарної спадщини може бути лише ступінь змобілізованості громадської свідомості, нарощування нової ідентичності:
кожен має перейнятися почуттям власної відповідальності
як за діяння минулих поколінь, так і за нинішні вчинки
перед прийдешніми поколіннями. Цю моральну позицію
свого часу сформулював І. Франко: «Від сорому, який нащадків пізніх палитиме, заснути я не можу».
Подолати тоталітарне минуле нам допоможе наша спільна
готовність виступати від імені «ми», ступінь виявлення того,
наскільки все «наше» (і набутки, і втрати) уже стали індиві192
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дуальними переживаннями кожного з нас. Якщо ж трагедія
голодомору буде підноситися в ранг якоїсь чужої для нас «демонічної сили», персоніфікованої в «сталінізмі», то тим самим
суспільство буде введене в нову оману «чудотворного» зняття
відповідальності із самих українців і за «тоталітаризм», і за
«голодомор». Та саме цього й має не допустити Закон про голодомор, і тому його ст. 2 проголошує: «Публічне заперечення
голодомору 1932-1933 років в Україні визнається наругою над
пам’яттю мільйонів жертв голодомору, приниженням гідності
українського народу і є протиправним». Ще раз нагадаємо,
сформульоване К. Ясперсом визначення вини за функціонування тоталітарних режимів: 1) кримінальна – за здійснення
конкретних злочинів проти людяності; 2) політична – як відповідальність кожної людини за злочини політичного режиму, за часів якого ця людина жила; 3) моральна – за
підтримку такого режиму; 4) метафізична – за бездіяльність
людини, коли поряд творилися злочини [68].
Отже, апелюючи до «спільної історії», наші російські колеги-науковці всіляко уникають дотримання принципу
«спільна слава та спільне покаяння», солідаризуючись тим
самим (вільно чи невільно) з організаторами та виконавцями
голодомору. Тому й дивує менторська позиція шановного
професора Дмитрієва щодо того, нібито «українське керівництво хоче побудувати суспільство з певним відчуттям
ідентичності, з певною сумою уявлень про
минуле, з
певними оцінками. І держава на Україні вустами своїх лідерів і відповідних інституцій заявляє про ці завдання цілком
відверто. Звичайно, за цих умов українським історикам доводиться тяжче, аніж російським. З нашого боку, є певні політичні уподобання, на які можна відгукуватися або не
відгукуватися; в Україні є проблеми, пов’язані з тим, що
влада чогось вимагає від істориків» [69].
На наш погляд, таке трактування Дмитрієва є упередженим, що не сприяє взаєморозумінню між людьми, зокрема
й між науковцями, покликаними відстоювати істину. Спробуємо аргументувати ці сумніви. Ні для кого не є секретом,
що в середині лютого 2008 р. в Міністерстві закордонних
справ Російської Федерації за зачиненими дверима відбувся
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«круглий стіл» на тему «Протидія фальсифікації історії на
шкоду Росії – завдання загальнодержавної ваги». Після
цього засідання позиція російських істориків з приводу голодомору в Україні на всіх російсько-українських зустрічах
була консолідованою, а будь-які аргументи з українського
боку майже не сприймалися. Так, професор Дмитрієв висловив у пресі подив, що український історик С. Кульчицький
у своєму виступі об’єднав, здавалося б, дві різні проблеми: з
одного боку, «проблему голоду 1932-1933 рр.», а з іншого –
«проблему формування української, великоросійської та загальноросійської самосвідомості ХІV-ХVІІІ ст.». Більше
того, директор Центру україністики та білорусистики МДУ
ім. М. Ломоносова особливо наголошує на риторичному запитанні, так сформульованому Кульчицьким: «Чи варто
нам забувати все, що трапилося з нашими рідними й близькими, щоб стати частиною загальноросійського народу?»
А далі російський історик пише: «Я хотів би запитати
Станіслава Владиславовича: чи можна Вас розуміти так, що
Ви стверджуєте, ніби є якийсь зв’язок між страшною трагедією 1932-1933 рр. і тим, що росіяни й українці були дуже
тісно пов’язані, а багато хто з тих та інших, подібно до Гоголя, уважали себе частинами одного народу, спочатку російського (“загальноросійського”, “імперсько-російського”
якщо хочете), а потім радянського?».
С. Кульчицький, звісно, здатен сам відповісти на поставлене опонентом запитання, однак ми хочемо лише підтримати окреслену українським істориком позицію. Як ми вже
зазначали, ідеологія малоросійства, яка передбачала подвійну самоідентифікацію (державно-імперську й одночасно
етнічну), була історично обумовлена аж до середини XIX ст.
Після прийняття Валуєвського циркуляра, що мав сприяти
повній асиміляції українців у «загальноросійській» нації, малоросійство виродилося до політики сервілізму російському
престолу, написання доносів до жандармського управління й
боротьби проти власного народу. У другій половині XIX ст.
провідне місце в суспільно-політичній думці України посіли
національно-визвольні ідеї, сформульовані Кирило-Мефодіївським братством. Після 1917 р. прагнення українців до на194
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буття виразної національної ідентичності втілилося в політиці
«коренізацїї», або «українізації». Голодомор 1932-1933 рр.
мав, з одного боку, не допустити формування української громадянської нації, а з іншого – звести українців до рівня демографічного донора в процесі створення радянського народу
на основі російського. І український, і російський народи в
цьому процесі були однаково упосліджені як об’єкти маніпулювання з боку комуністично-бюрократичної касти тоталітарного радянського суспільства.
Проголошення незалежності Росії, а згодом і України в
1991 р. поклало край існуванню радянського народу як геополітичної реальності. Однак «радянська» ідентичність залишила свій слід у свідомості певної частини населення України.
Це переважно люди похилого віку, і навряд чи цей прошарок
населення варто «уподібнювати до Гоголя», бо, розігруючи
своєрідну карту «пікової дами», можна на ній, як казав Пушкін, й «обдернуться». Залишається лише сподіватися, що позиції української та російської сторін під час проведення в
майбутньому наукових конференцій та «круглих столів» поступово зближуватимуться в переосмисленні «спільної історії» як феномену «спільної слави і спільного покаяння».
Як казав біблейський мудрець, усе минає. Минуть і ці непорозуміння, а людська гідність утвердиться у світі. Цей
шлях, судячи з усього, буде тернистим і тривалим. На підтвердження цього можна навести хоча б факт визнання священним Синодом Української православної церкви (у
канонічній єдності з Московським патріархатом) голодомору
в Україні 1932-1933 рр. геноцидом. Так, у зверненні Синоду,
підписаному від його імені митрополитом Київським і всієї
України Володимиром, зазначалося: «На щедрому українському чорноземі вмирали в страшних муках мільйони
людей. Цей геноцид був намаганням знищити саму душу народу, привести її до повного духовного рабства». Закликаючи
український народ до духовного єднання, повернення до споконвічних духовних цінностей, церква застерігала «від глибоко хибної та антигуманної ідеології, що створила подібну
трагедію, і до покаяння тих, хто ще не прозрів і не зрікся богоборства в усіх його формах» [70].
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Не хочеться акцентувати увагу на тих уточненнях і
спростуваннях, які згодом зробили секретар предстоятеля
УПЦ (МП) і глава прес-служби про те, що нібито в документ
«укралася помилка», що термін «геноцид» то з’являвся в
тексті документа, то вилучався з нього, тому на ньому не
варто зосереджуватися. З боку ж самого митрополита Київського й усієї України спростування щодо появи терміна «геноцид» у зверненні Синоду не було, що й засвідчує його
твердість у вірі й вірності високим моральним принципам.
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Глава 4. ІДЕНТИЧНІСТЬ І СУСПІЛЬНА БЕЗПЕКА
Потужний процес глобалізації актуалізував проблему національної ідентичності. Водночас на рівні публіцистики
(а це вагомий чинник формування громадської думки!) поширюються думки про нібито безперспективність національної ідентичності для нинішньої України. Як аргумент,
зазначається, що «до сьогодні в Україні не було остаточно
сформованої нації», і тому цивілізаційний розлом автоматично перетворює Україну на геополітичну зону «з невизначеною, гібридною і фрагментарною ідентичністю», що в
культурологічному й етнополітичному сенсі «це й досі “незібрані землі”, де одна частина належить заходу, інша –
сходу, тобто західнохристиянській цивілізації та православній. Тому в Україні ще немає колективності, немає національної солідарності та спільності й, по суті, немає
консолідованої політики, без якої неможливі визначення та
реалізація цілей і місії країни».
Глумом над реальністю стають твердження, що нібито
практика Майдану 2004-2005 рр. засвідчила «відкидання
соціумом будь-яких вигаданих істориками та політиками
ідентичностей», які традиційно були пов’язані з ідеєю «держави-нації», а натомість, мовляв, народ на Майдані апелював «до глобальних, загальносвітових цінностей відкритої
демократії, легітимної процедурності в політичному житті
та визначення цілей економічного благополуччя». Пропагується, що в разі торжества загальносвітових цінностей «відпадає необхідність штучного відтворення емоційного
зв’язку у формі спільного коріння, історії та навіть спільної
території, спільного минулого й спільної долі, загалом
усього того, що відоме під іменем нації-держави». Формулюється й надзавдання політичного моменту: «Щоб стати
нацією нового типу, Україні треба стати постнаціональною
державою». Аби виконати завдання, необхідно сконцентрувати зусилля й удосконалювати «абстрактні процедурні
форми демократії: республіканізм, конституцію, право, виборну демократію». У підсумку прогнозується, що нібито
магістральний напрям України в майбутньому полягатиме
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в переспрямуванні республіканських настроїв Майдану «на
демократичні, правові та громадянські форми ідентичності». Усе це не може не насторожувати.
Висловлювання деяких провідних українських науковців також не вселяють оптимізму. Наприклад, академік
П. Толочко звертає увагу на те, що «після п’ятнадцяти років
суверенного державного розвитку українське суспільство
виявилося ще більше розколотим, аніж на зорі незалежності». Це явище він пояснює наслідком «різкого падіння
культури народу, його освітнього рівня» та сумнівними політичними переконаннями й ціннісними орієнтаціями українців: «Одні ждуть не діждуться, коли країна ввійде в
Євроатлантичний союз, інші категорично не сприймають
такої перспективи. Для одних російська мова є другою рідною, створеною, у тому числі, багатьма видатними українцями, для інших – імперською й іноземною. Аналогічні
позиції мають місце в оцінках Переяславської ради, голоду
1932-1933 рр., Великої Вітчизняної війни, ОУН-УПА й багатьох інших явищ української історії. Усе це говорить про
те, що українське суспільство не відповідає поняттю “єдина
політична нація". Така в Україні ще не склалася. І, що найбільш печально, ніщо не говорить про те, що визначився
процес її складання» [1].
Зі стурбованістю П. Толочка перегукується позиція академіка Я. Яцківа та його колег: «Так склалося, що й досі українська нація не є остаточно ідентифікованою. Тобто й
донині ми чітко не усвідомлюємо того, хто ми, хто наші пращури. Коли виникла українська нація? У цьому питанні є
переплетіння і аратської, і скитської, і сарматської та інших
концепцій. Немає також визначеності з віком зародження
нації: часові виміри коливаються від семи з половиною тисячоліть до 500 років». Щоправда, виникає впевненість, що
українське відродження відбуватиметься через формування
сучасної європейської нації з усіма ознаками цивілізованої
держави, ринкової економіки, інформаційної культури,
«посткласичної» (сучасної) науки [2].
Характер подібних заяв засвідчує, що проблема національної ідентичності в Україні назріла і є однією з магіс201
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тральних. Невизначеність із цього питання створює в
країні зневіру й відчуття загрози суспільній безпеці, перетворення нашої держави на «сіру зону» невизначеної ідентичності із сумною перспективою подальшого існування
на «цивілізаційній периферії». Формат дискурсу випливає
із самого життя й потребує серйозного й копіткого розгляду. У постанові президії Національної академії наук від
25 травня 2005 р. наголошується: «Як феномен політичної
думки й суспільної свідомості національна ідея потребує
невпинного теоретичного осмислення, розвитку, оновлення».
4.1. Глобалізм чи глобалізація?
В останні десятиліття XX ст. розгорнувся потужний світовий процес, який з легкої руки американського соціолога
Р. Робертсона в 1985 р. дістав назву «глобалізація». У цей
період інтенсивно розвивалася інноваційна складова економіки. Як наслідок, провідне місце у XXI ст. посідає постіндустріальна соціально-економічна система, заснована на
знаннях. Світ почав нагадувати глобальну триярусну структуру, рівні якої формують постіндустріальні, індустріальні
та доіндустріальні країни. Постіндустріальні країни сконцентрували свої зусилля на створенні, застосуванні й поширенні знань, менеджменту, програмного забезпечення,
освіти, масової культури, медичних, фінансових та інформаційних послуг.
Надавши світу небаченої динаміки, глобалізація вкрай
загострила конкуренцію між країнами, звузила можливості господарського маневру доіндустріальних та індустріальних країн, стала для них своєрідним тестом на
виживання. Ризик опинитися на периферії прогресу, зісковзнути на самісіньке «дно» світового порядку, надзвичайно посилився. І в цьому криються серйозні загрози й
виклики світовій стабільності. Адже саме країни, які опинилися на узбіччі процесу глобалізації, можуть стати (і
стають!) ареною міжетнічних колізій, прихистком для наркобізнесу, організованої злочинності й міжнародного тероризму. Ті, кому немає на що сподіватися, готові на все.
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На початок 2006 р. було зафіксовано 65 тис. транснаціональних корпорацій, які контролювали понад 70 % сукупного світового капіталу. Саме вони регулюють потоки
інвестицій і вирішують, яка з країн-партнерів є політично
стабільною і де є належно відпрацьована законодавча база.
Сукупна частка прямих іноземних інвестицій у найбідніші
країни світу становила лише 1,7 %, водночас 2/3 усіх капіталовкладень (573 млрд дол.) припадало на розвинені
країни, та 1/3 (274 млрд дол.) – на країни, що розвиваються,
до яких належить і Україна [3].
Цілком закономірно постає запитання: що це – здійснення споконвічної мрії про об’єднання людського роду в
одну велику сім’ю чи ідеалізована версія жорсткої боротьби
за природні й людські ресурси? Відповідь неоднозначна. З
одного боку, глобалізація – це рух до створення спільного
економічного поля й відкритого інформаційного простору.
З іншого – ми спостерігаємо небувале раніше загострення
конкуренції між державами, наростання соціальної поляризації у світовому масштабі.
Ще в 2001 р. в доповіді Всесвітнього банку про світовий
розвиток [4] зазначалося, що в країнах із низьким доходом,
де проживає 2417 млн осіб (40,4 % населення світу), ВНП
становив 987,6 млрд дол. (3,38 % світового ВНП). Водночас
у США з населенням 273 млн осіб (4,6 %) ВНП дорівнював
8351 млрд дол. (28,6 %), тобто середній дохід на одну особу
в США перевищував дохід у найбідніших країнах із населенням у 2,5 млрд осіб у 75 разів. Загалом розрив між багатими
та бідними країнами динамічно зростає: у 1973 р. співвідношення доходу між найбагатшими та найбіднішими країнами світу дорівнювало 44 : 1, а вже на початку XXI ст. цей
показник зріс до 72 : 1, тобто майже подвоївся. Національні
держави мало чим можуть зарадити – навіть якщо темпи їхнього зростання становитимуть 10 % (що малоймовірно),
дохід на одну особу зросте всього на 40 дол. на рік, тоді як у
США цей показник на початку XXI ст. сягав 1260 дол.
Навіть для групи держав із середнім рівнем розвитку цей показник дорівнював усього лише 200 дол., що свідчить
про тенденцію прискореного розриву розміру абсолютних
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доходів не тільки між групою багатих і бідних країн, а й між
багатими країнами та країнами напівпериферії. Країни напівпериферії поступово опиняються на периферії, а найбідніші потрапляють у зачароване коло бідності, звідки немає
вороття.
Ситуацію розуміють лідери як Сходу, так і Заходу. Вони
не можуть ігнорувати того факту, що за багатьма напрямами прірва між тими, хто зриває плоди цивілізації, та
рештою продовжує зростати, причому як у межах окремих
держав, так і у світовому масштабі. Як зазначає професор
А. Гальчинський, «плоди глобальної нерівності перетворилися на центральну проблему XXI ст. Світ, як і раніше, визнає лише сильних, поважає лише тих, хто спроможний до
самоствердження, здатний захищати власну свободу та цінності». Ринковий капіталізм зробив глобальну капіталістичну систему хворою й недієздатною. Ідеться не лише про
економіку. Особливо пригнічує поширення через відповідні
механізми суто ринкових принципів поведінки на всі інші
– неекономічні – сегменти людського життя. Відбувається
відторгнення морально-етичних і духовних цінностей, напрацьованих людством у процесі історичного розвитку.
Прагнення утвердити верховенство ринкових цінностей
(принцип ринкової доцільності) над політичними, соціальними і духовними виливається у специфічну форму «ідеологічного імперіалізму». Зведення мотиву прибутку до
рангу етичного принципу є своєрідним збоченням цієї глибоко й безнадійно хибної ідеології [5].
Так, глобалізація й ліберальний ринковий фундаменталізм зняли імміграційні бар’єри для масової міграції робочої
сили й створення глобального ринку праці. Передбачалося
формування однорідного всесвітнього ринкового простору,
який мав функціонувати за єдиними правилами й використовувати єдині чи взаємозамінні платіжні засоби. Вважалося, що в такий спосіб людство вийде на новий рівень
розвитку й витворить Ното есопотіcus, тобто Людину економічну, здатну легко пристосовуватися до будь-яких змін
на ринку зайнятості, погоджуватися на будь-яку (аби високооплачувану!) роботу, незалежно від місця її знаходження.
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Передбачалося, що в такий спосіб буде знівельована різниця
в оплаті праці в глобальній економіці.
Однак з’ясувалося, що створенню всесвітнього ринку
праці заважають кліматичні, культурні й мовні відмінності,
духовні й релігійні чинники; створення імміграційних
бар’єрів самими ж розвиненими країнами. Проти лібералізації ринку праці виступило насамперед корінне населення
країн Європи й Північної Америки, а це спричинило конфлікти на етнічному ґрунті й відродження націоналізму.
Потужні міграційні хвилі підривали й усталений спосіб
життя розвинених країн: японським фірмам стало дедалі
важче зберігати практику пожиттєвого найму для 30 %
своєї привілейованої робочої сили, а країнам Західної Європи – підтримувати модель держави «загального благоденства» і тому довелося знижувати рівень соціальних
гарантій.
Водночас з обмеженням імміграції розвинені країни заохочують до в’їзду «багатих іммігрантів» із середньорозвинених країн, спроможних унести в їхню економіку
щонайменше 1 млн дол., що зумовило ще більше ослаблення
країн напівпериферії. Переманюючи до себе талановиту молодь, багаті країни економлять на підготовці фахівців.
Отже, вони не тільки поліпшують генофонд країни, а й витісняють країни-донори робочої сили на узбіччя прогресу,
бо відбувається руйнування наукових шкіл і формування соціально неповноцінних суспільств. Як наслідок, лібералізація ринку праці сприяє ще більшій маргіналізації
середньорозвинених і нерозвинених суспільств.
Глобальні проблеми людства спричинені як технологічним способом виробництва, так і системою суспільних
відносин – соціальних, правових, характером власності.
В основі загострення суперечностей між людиною і природою – зростання масштабів господарської діяльності, світового видобутку сировини, використання прісної води,
вирубування лісів, збільшення навантаження на природний
потенціал сільського господарства, зростання кількості
населення. До сфери суспільних відносин належать гонка
озброєнь, відстала соціально-економічна структура суспіль205
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ства в більшості країн світу, відсутність цивілізаційної культури (технологічної, екологічної, правової), раціональних
потреб.
Процеси глобалізації допомогли світовій спільноті збагнути всю глибину відповідальності за збереження довкілля. Ще 1968 р. група вчених і бізнесменів із різних
країн заснувала Римський клуб – міжнародну організацію,
яка зайнялася вивченням глобальних проблем і шляхів їх
розв’язання. У 1972 р. було опубліковано доповідь, у якій
уперше зверталась увага на проблему неконтрольованого
зростання населення й безжальної експлуатації природного середовища. Того ж року в Стокгольмі відбулася
перша конференція з проблем довкілля, однак екологічні
проблеми тоді ще сприймалися як неминучі труднощі зростання в умовах науково-технічної революції. І лише в 1987 р.
намітилися зміни настроїв після оприлюднення доповіді
Г. Брунтланда «Наше спільне майбутнє». Справжній всесвітній резонанс мав вибух на Чорнобильській АЕС, який
надав нового поштовху діяльності екологічних рухів. Саме
тоді світом притьмом поширилася поглиблена інформація
про Україну.
Загалом до глобальних проблем, які кинули виклик
XXI ст., належить насамперед відвернення загрози світової ядерної війни і забезпечення миру; необхідність подолання екологічної кризи й ефективна та комплексна
охорона довкілля; продовольча, сировинна й енергетична
кризи; зрештою, проблема розвитку самої людини – гідне
забезпечення її сьогодення й перспектив на майбутнє.
Перетворення цих проблем із національних на глобальні
зумовлене посиленням взаємозалежності, цілісності та єдності людства, за основу якого взято процеси потужного
розвитку виробничих сил, глобальні тенденції розвитку
науки, техніки й інформації, планетарний характер людської діяльності. Глобальні проблеми вирізняє комплексність, динамізм і гострота. Тому їх вирішення можливе
лише у випадку раціонального поєднання національних
зусиль із діяльністю ефективної системи міжнародного
співробітництва.
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Світова фінансово-економічна криза, яка вибухнула в
2008 р., актуалізувала проблеми глобалізації, знову поставила на порядок денний проблему рушійних сил суспільного
поступу та перспектив виходу з кризи на новому технологічному рівні. На думку академіка М. Згуровського, фундаментальну сутність кризових явищ XXI ст. варто розглядати в
контексті великих циклів розвитку світової економіки
(К-цикли), які 80 років тому відкрив російський економіст
М. Кондратьєв. Протягом останніх двох століть К-цикли з
періодами в 40-50 років відображали певні етапи реального
розвитку економіки [6].
Наприклад, у минулому XX ст. фаза спадання третього
кондратьєвського циклу виявилася, зокрема, у Великій депресії в США і першому дефолті долара 1933 р., а також драматичних кризових явищах у Європі. Спадання четвертої
хвилі К-циклу зумовило другий дефолт долара 1971 р. й нафтову кризу 1973-1975 рр., що вилилася в наступну глибоку
економічну кризу. Нині ми перебуваємо у фазі спадання
п’ятого кондратьєвського циклу, що й виявилось у глибокій
системній кризі.
Кожна з цих криз стала поштовхом до переструктурування економіки й усієї системи міжнародних відносин.
Так, вихід із Великої депресії 1929-1933 рр. пов’язаний із
появою четвертого технологічного укладу: велике машинобудування, цивільна й військова авіація, високотехнологічне будівництво, промислова енергетика. Криза
1971-1975 рр. сприяла розвиткові п’ятого технологічного
укладу: мікроелектроніка, комп’ютерна техніка, Інтернет,
мобільний зв’язок. Криза цього укладу після двадцятирічного піднесення економіки 1980-2000 рр. спричинена
вичерпанням потенціалу економічного розвитку й перетіканням капіталу в спекулятивні сфери. Почав нарощуватися величезний віртуальний капітал, який відірвався від
реальних активів. Як наслідок, іпотечна криза 2008 р. в
США призвела до масового неповернення кредитів, зниження ліквідності й спровокувала фінансово-економічну
кризу у світовому масштабі. Практика свідчить, що спадання п’ятого кондратьєвського циклу неможливо спинити
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багатомільярдними вливаннями у фінансову сферу – вона
неминуче відійде в минуле, оскільки відірвана від реальної
економіки й спирається на застарілий технологічний уклад.
Нинішня криза реальної економіки та соціальної сфери неминуче має закінчитися глобальним перерозподілом власності за рахунок «спалювання» віртуального капіталу,
банкрутства неконкурентоспроможних компаній і великих
підприємств, дефолту основних валют світу. Тривалий час
реальні активи світової економіки скуповуватимуться сильнішими корпораціями, зменшиться світове енергоспоживання і споживання загалом.
Зрештою, у процесі структурної перебудови економіки та
виробничих відносин на хвилі спадання К-циклу (середньострокова перспектива до 2020 р.) має народитися новий технологічний уклад, основою якого стане не вуглеводнева
енергетика, а біоінженерія, генна інженерія, науки про людину, космічна хімія. У довгостроковій перспективі (20202050) високоосвічений людський капітал стане основною
базовою перевагою та головною характеристикою суспільного поступу.
Поділяючи загалом думку про значимість чинника Кциклів у визначенні основних тенденцій і динаміки суспільного розвитку, ми хотіли б застерегти від спокуси
трактувати їх у площині жорсткого економічного детермінізму і в такий спосіб подолати інерцію української ментальності – «поживемо – побачимо» або «віз дорогу покаже».
Абсолютна впевненість у торжестві світлого майбутнього не
повинна позбавляти нас реальності, оскільки прогнози наперед визначеного майбутнього спасіння можуть відвернути
нашу увагу від вирішення нагальних проблем. Тільки відповідальність за день сьогоднішній є реальною підставою
нашої відповідальності за майбутнє. Саме в цьому й виявляється повного мірою людський чинник і свобода вибору
адекватної відповіді на виклики часу.
Об’єктивні закономірності не реалізуються самі по собі.
У XXI ст. чільне місце належить людському чиннику.
Українці, можливо, краще за інших усвідомили гострий дефіцит у країні як відповідальної еліти, так і громадянського
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суспільства. Отже, виводити Україну на широку дорогу доведеться новому поколінню українців, які покладуть в основу суспільного розвитку сплановане стратегічне
застосування знань, розвиток науки і технологій. Демократичні й ринкові перетворення потребують формування самостійної особистості, ініціативної й упевненої у своїх силах і
здібностях. Як стверджував німецький філософ І. Кант, людина повинна мати мужність і здатність керуватися власним
розумом. Це убезпечить її від спроб маніпулювання нею, що
раз по раз трапляється в суспільствах як «переддемократії»,
так і «молодої демократії». Більше того, освічена людина,
чий розум ґрунтується на знаннях, у будь-якій ситуації
зможе приймати самостійне рішення.
На винесенні проблеми людини на чільне місце, наголошував свого часу відомий політолог 3. Бжезінський. На його
думку, потрібно домогтися консенсусу у світі стосовно того,
що «демократія і права людини є вихідними точками для політичної організації з певними формами вільного ринку, з
різноманітними ступенями соціальної відповідальності, що
ґрунтується на приватному підприємництві як основі економічної діяльності» [7]. Та найголовніше те, що акцент із
вивчення соціальної організації людства має бути перенесений на вивчення людської особистості: «Ми перебуваємо на
етапі початку великих дебатів щодо особистісного виміру
людського життя». Нині в розвинених країнах світу першорядного значення набули політичні дебати стосовно контролю за народжуваністю і смертністю, подовження
тривалості життя, охорони здоров’я, удосконалення зовнішності, посилення інтелекту, зміни особистості, клонування
людини, трансплантації мозку, синтезу людського і штучного інтелектів.
Звісно, розв’язання цих проблем стикається із загостренням економічної нерівності у світі, збільшенням розриву в
соціальному становищі представників різних суспільств і
регіонів, що унеможливлює самореалізацію всіх закладених
у людині здібностей і талантів. На думку 3. Бжезінського,
уже розпочалася «революція внутрішніх чинників самого
існування, масштаб якої є непередбачуваним, а напрям
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непевним», бо вона «відбувається за умов дедалі глибшого вододілу в матеріальному існуванні людства». Так, XX ст. завершилося поглибленням провалля в економічному
становищі людей, що призводить до ще глибшої нерівності
в царині науки й освіти. Про це свідчать, зокрема, приголомшливі дані ООН: статки трьох найбагатших людей світу перевищують ВВП 48 найменш розвинених країн світу.
Щороку американці витрачають 8 млрд дол. на косметику,
а для надання базової освіти всьому населенню Землі знадобилося б 6 млрд дол. на рік. Європейці щороку витрачають
11 млрд дол. на морозиво, а лише 9 млрд дол. вистачило б на
забезпечення світових потреб у чистій воді й каналізації.
Американці та європейці витрачають 17 млрд дол. на їжу
для домашніх тварин, тоді як збільшення допомоги на
13 млрд дол. забезпечило б надання основних медичних послуг і продуктів харчування всім, хто цього потребує.
Сукупне багатство 225 найзаможніших у світі людей становить 1 трлн дол., водночас із 4,4 млрд людей у країнах, що
розвиваються, 3/5 не мають можливості користуватися каналізацією, 1/3 – споживати чисту воду, 1/5 – позбавлені доступу до медичних послуг. А це, наголошує 3. Бжезінський,
не тільки проблеми економіки чи політики, а й не меншою
мірою проблеми моральності й гуманізму.
Обрання у 2008 р. Президентом США Б. Обами відбувалося під знаком очікування змін і переосмислення можливостей збереження однополюсного світу на чолі з США.
До цієї події у Вашингтоні було опубліковано доповідь Національної ради з розвідки під назвою «Глобальні тенденції
до 2025 року: світ, що змінився». Такі доповіді готуються
раз на чотири роки і зазвичай приурочені до приходу в Білий
дім нового президента. Не претендуючи на прогноз, аналітики американської розвідки трактують документ як огляд
тих тенденцій розвитку сучасного світу, що можуть стати
вирішальними в наступні два десятиліття.
Основна тенденція міжнародних відносин – створення
багатополюсного світу, у якому до 2025 р. Китай перетвориться на найбільшу (економічно) державу світу, хоч у військовому плані він, вочевидь, ще поступатиметься
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Сполученим Штатам. Провідним геополітичним чинником
першої чверті XXI ст. стане суперництво за природні ресурси. Оскільки піку виробництва вуглеводних ресурсів, насамперед нафти й газу, уже досягнуто, світові доведеться
пережити період болісної адаптації до альтернативних джерел енергії. Отже, у найближчі 15 років швидко зростатиме
роль альтернативної енергетики, створення нових енергетичних джерел невикопного походження. Однак практичне
застосування цього технологічного прориву виявиться повільним через величезну вартість створення нової інфраструктури та заміни існуючої. Судячи з усього, у цьому
випадку йдеться про так звану водневу економіку, у розвиток якої вкладаються мільярди й американськими корпораціями, і урядом.
В умовах зменшення частки нафти й газу у світовій енергетиці такі нафтовидобувні країни, як Саудівська Аравія,
Росія та Іран, матимуть великі бюджетні проблеми, що можуть спричинити політичні реформи й навіть зміну режимів, особливо в Ірані. Зростання економіки в Росії
залишиться досить високим аж до 2017 р. завдяки наявності
не тільки великих запасів викопного палива, а й інших мінеральних ресурсів, передусім кольорових металів і води.
Більше того, Росія може перетворитися на п’яту за масштабами економіку світу, однак утриматися на цьому місці, за
прогнозами американських аналітиків, довго не зможе
через кризову демографічну ситуацію.
На відміну від попередньої доповіді Національної ради з
розвідки у новій сталися показові зміни в оцінюванні ситуації. Раніше йшлося про збереження Сполученими Штатами
панівного становища впродовж першої чверті XXI ст. У нинішній уже йдеться про багатополярний світ, у якому
Китай, Росія, Індія, Бразилія та Іран відіграватимуть дедалі
важливішу роль на міжнародній арені: «Скорочення економічної та військової потужності Сполучених Штатів у
наступні півтора-два десятиріччя призведе до низки політичних криз, коли майбутнім адміністраціям доведеться переглядати пріоритети у сфері внутрішньої та зовнішньої
політики» [8].
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У доповіді зазначається, що наступні 20 років стануть періодом переходу до нової системи міжнародних відносин, що
пов’язано з цілим комплексом небезпек. Особливе занепокоєння викликає регіон Близького Сходу, де одразу кілька
країн здобудуть ядерну зброю, а це може сприяти подальшому загостренню ізраїльсько-палестинського конфлікту та
міждержавного суперництва за природні ресурси, передусім
воду. Найважливішими чинниками в системі міжнародних
відносин стануть наростання дефіциту мінеральних, енергетичних і продовольчих ресурсів, а також глобальні зміни
клімату через «парниковий» ефект. Населення світу до 2025
р. збільшиться на 1,2 млрд і становитиме майже 8 млрд осіб.
Це зростання відбуватиметься переважно за рахунок країн
Азії та Африки. Населення Індії перевищить населення
Китаю. Натомість населення України зменшиться ще на
кілька відсотків.
На чому хотілося б акцентувати увагу в контексті пошуку
Україною адекватної відповіді на виклики часу – у доповіді
передбачається повсюдне утвердження у світі державного капіталізму як провідної моделі розвитку. Ідеться про систему
управління економікою, у якій державні інституції відіграють
вирішальну роль: «Замість того, щоб копіювати західні моделі
політичного й економічного розвитку, дедалі більша кількість
країн прагнутиме до повторення альтернативних моделей, що
здійснюються в Росії і Китаї» [9].
Отже, у світлі окресленої тенденції розвитку від однополюсного світу й домінування політики ґлобалізму, тобто
нав’язування світові західної моделі розвитку, до багатополюсного світу з притаманним йому процесом глобалізації як
об’єктивного процесу, буде не зайвим дещо уточнити термінологію в контексті проблеми глобальності, яку ми розглядаємо.
Ще в 1980-х роках поняття «глобалізація» майже не використовувалося в наукових дискусіях (хіба що траплявся
термін «мондіалізація» у французьких дослідженнях), а за
10 років воно вже фігурувало повсюдно, позначаючи процеси, завдяки яким народи світу інкорпоруються в єдине
світове співтовариство. Спочатку перспективи нової єдності
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світу видавалися доволі привабливими, а тому виникла спокуса наголосити на позитивних аспектах глобалізації в традиції еволюціонізму й теорії модернізації. Неабияку роль
відігравали й економічні аргументи: глобалізація – це добре,
бо що добре для економіки, те добре для всіх, а держави з їх
бажанням контролювати все й усіх лише стоять на заваді.
Ці погляди не суперечили звичним для нас положенням
марксизму, що з появою капіталізму людське суспільство
входить у фазу посилення взаємозалежності найвіддаленіших країн і народів. Звернемо увагу на одне з положень, яке
було опубліковано ще в лютому 1848 р. в «Маніфесті Комуністичної партії» К. Маркса і Ф. Енгельса: «Буржуазія шляхом експлуатації всесвітнього ринку зробила виробництво й
споживання всіх країн космополітичним. До великої гіркоти для реакціонерів, вона вирвала з-під ніг промисловості
національний ґрунт. Одвічні національні галузі промисловості знищені й продовжують знищуватися з кожним днем.
Їх витісняють нові галузі промисловості, запровадження
яких стає питанням життя для всіх цивілізованих націй, –
галузі, що переробляють уже не місцеву сировину, а сировину, завезену з найвіддаленіших областей земної кулі.
І вироблені фабричні продукти споживаються не лише всередині цієї країни, а й у всіх частинах світу. Замість старих
потреб, які задовольнялися вітчизняними продуктами, виникають нові, для задоволення яких потрібні продукти найвіддаленіших країн і кліматів. На місце старої місцевої і
національної замкненості й існування за рахунок продуктів
власного виробництва приходить всебічний зв’язок і всебічна залежність націй однієї від іншої. Це рівною мірою
стосується як матеріального, так і духовного виробництва.
Плоди духовної діяльності окремих націй стають загальним
надбанням. Національна односторонність і обмеженість стають все більш неможливими, і з безлічі національних і місцевих літератур утворюється одна всесвітня література»
[10]. Отже, якщо під терміном «глобальність» розуміти те,
що ми давно вже живемо у світовій спільноті, де поняття
замкненості й автаркії перетворилося на фікцію, то йдеться
про нормальний світовий процес.
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Перша хвиля науковців розглядала процес глобалізації
з погляду звичного для нашої ментальності (як і сучасних
лібералів) економічного детермінізму. Однак зусиллями
неолібералів об’єктивний процес глобалізації почав спрямовуватися в русло ґлобалізму – ідеологічної доктрини панування світового ринку. Виходячи із суто економічного
принципу, вона зводить багатовимірність глобалізації лише
до одного – господарського – виміру. До того ж останній мислиться лінеарно й підпорядковує інші аспекти глобалізації
– політичний, екологічний, культурний та суспільно-цивілізаційний – панівному виміру світового ринку [11]. Звісно,
ніхто не заперечуватиме значущості економічної складової,
однак біда в тому, що в контексті ґлобалізму з поля зору випадає (чи зумисно приховується) той факт, що саме політика
має визначати правові, соціальні й екологічні рамкові
умови, які уможливлюють і узаконюють господарську діяльність взагалі. Глобалісти бажали б керувати державою,
суспільством, культурою, зовнішньою політикою так само,
як вони керують підприємством. Можна говорити про імперіалізм економічної складової, коли фінансово-промислові
групи вимагають для себе таких рамкових умов, у яких вони
могли б успішно домогтися своїх цілей.
Таку політику ґлобалізму найбільше відкидають аналітики другої хвилі, які не побачили в новому світі ні шансів
для своєї порівняно слабкої національної економіки, ні гарантій збереження культурної самобутності, ні можливості
брати участь у визначенні правил гри у світовій політиці.
Однак до цього голосу мало хто дослуховувався, адже це був
голос кволих, тих, хто вже відчув програш або ж боявся програти.
Тим часом міцнішала третя хвиля осмислення (також і
авторами першої й другої хвиль) цього важливого та незбагненного феномену. Підбиваючи перші підсумки у визначенні ними понятійного апарату, можна констатувати, що,
на відміну від означеного вище ґлобалізму, нинішня світова
глобальність сприймається як «даність», як феномен, котрого просто-таки неможливо усунути з життя. Так само
треба поставитись і до глобалізації – як до процесу, коли су214
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веренні національні держави вплітаються в павутину транснаціональних «дійових осіб» і свідомо, з урахуванням власних ресурсів і національних цілей, підпорядковуються
владним можливостям транснаціональних суб’єктів, їхнім
орієнтаціям та ідентичності. Це означає, що у світі існують
різні національні логіки екологічної, культурної, економічної, політичної й загальної громадянської глобалізації, які
не копіюють одна одну, а розвиваються, ураховуючи їх взаємозалежність. Саме це відкриває можливості й простір для
політичної дії і взаємодії. Зрозуміло, що тільки за цих умов
можна вийти з підпорядкування детермінованого економічною доцільністю ґлобалізму, оскільки лише в разі забезпечення перспективи багатовимірної глобальності ми можемо
позбутися присилуваної ідеології й практики нинішнього
ґлобалізму як своєрідної вестернізації всього світу – утвердження для нього «західного шляху».
Підбиваючи підсумки дискусії трьох хвиль осмислення,
можна стверджувати, що спочатку дискусії велись у руслі
ідей єдності й уніфікації, але з плином часу акценти поступово почали зміщуватись у площину універсальності розмаїття. Світове співтовариство в такому контексті, на думку
В. Бека, є «не меганаціональним співтовариством, що вбирає в себе й ліквідовує всі національні товариства, а позначеним розмаїттям горизонтом, що не піддається інтеграції
й відкривається лише тоді, коли він створюється й зберігається в комунікації й дії» [12]. Отже, під глобалізацією розуміють відсутність усесвітньої держави, вірніше, наявність
світової спільноти без світової держави і без світового уряду,
де не існує інтернаціонального режиму, який насаджує гегемонію влади, – ані в економічному, ані в політичному розумінні.
Однак усе це в ідеалі. На практиці ж доводиться враховувати той стан речей, який сформувався внаслідок тяжіння
транснаціональних монополій до впровадження притаманного їм курсу економічного ґлобалізму. Як наслідок, глобалізація на практиці почала розхитувати самоідентифікацію
гомогенного, закритого національно-державного простору.
Чітко окреслилася перспектива денаціоналізації – ерозії й
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можливої трансформації національної держави в державу
транснаціональну. У світі складається нова ситуація, що перетворила на фікцію уявлення про «національний» продукт,
«національну» фірму, «національну» індустрію – усе це спонукає до уважного й виваженого ставлення до прогнозів,
ідеологій, парадоксів і навіть алармістських настроїв ери
глобалізації. Поки що науковий дискурс не може дати остаточних рецептів вирішення проблем, котрі зачіпають основні питання цивілізації, – як подолати прірву між
бідністю й багатством, суперечності між етнічними утвореннями, напруженість у сфері міжконфесійних відносин у сучасному світі. Поза всяким сумнівом, нині втрачає
легітимність традиційне уявлення про романтичну національно-державну ідилію. Якщо успадкована нами традиційна модель національної держави має шанс вижити в
умовах світового ринку й транснаціональних «дійових осіб»,
то лише тоді, коли процес глобалізації стане наріжним каменем державницької ментальності – «мислити глобально,
діяти локально».
4.2. Україна: у зоні «подвійної периферії»
Усе викладене вище підводить нас до думки, що науковий
дискурс стосовно розбудови нової архітектури світового співтовариства донедавна, умовно кажучи, перебував у зоні «між
двох крайнощів»: між всесвітнім однополярним суспільством, що забезпечує всім громадянам однакові права й покладає на них однакові зобов’язання, та децентралізованим
світом, який сприймається як «світова анархія», де одиницями виступають окремі держави, які взаємодіють на основі
двосторонніх відносин. Перша модель мала б привести,
урешті-решт, до повної уніфікації культур і способів існування, а загалом – до виродження системи. Друга модель небезпечна прагненням сильних держав підкорити слабші, а
звідси – війни, створення імперій, повстання, дезінтеграція і
знову війни. Отже, оптимальна структура знаходиться десь
посередині між цими крайнощами. Однак це – у перспективі,
нині ж проблема національної держави в сучасному глобалізованому світі залишається предметом дискусії.
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Власне, дискусія ця розпочалася не тепер і, судячи з
усього, не швидко завершиться. Утвердження нації як основної цінності в європейській історії впродовж XIX–XX ст. характеризувалося піднесенням рухів за незалежність та
утвердженням націоналізму як політичної ідеології, найважливішим принципом якої була вимога, аби кордони держави
збігалися з «кордонами» нації. Видатний англійський дослідник Е. Сміт, намагаючись знайти спільні ознаки для всіх
різновидів націоналізму подає такий перелік тверджень:
1) людство природним чином поділяється на нації; 2) кожна
нація має самобутній характер; 3) джерелом політичної
влади є нація, колектив у цілому; 4) задля свободи й самореалізації люди повинні ототожнювати себе з нацією;
5) нації можуть реалізуватися тільки у власних державах;
6) відданість нації-державі вища за інші відданості; 7) найважливішою передумовою всесвітньої свободи й гармонії є
зміцнення національної держави. Такі програмні засади є
націоналізмом у широкому значенні цього слова [13].
У більшості випадків дослідники дотримуються спільної
думки про націоналізм – ідеологію, у якій нація є найважливішим поняттям і основною цінністю. Однак тривалий
час такий націоналізм у Європі не мав вигляду окремої політичної ідеології, зазвичай він виступав складовою інших
європейських політичних ідеологій – лібералізму, консерватизму, соціал-демократизму, фашизму чи комунізму.
Наприклад, у руслі лібералізму Дж. С. Мілль розглядав
націю не як основну чи самодостатню цінність, а лише з погляду досягнення ефективності політичного урядування.
Так само й щодо України М. Драгоманов (у руслі традицій
ліберальної політичної думки) теж не вважав націю винятковою самодостатньою цінністю, а її захист пояснював тим,
що вона є емпіричною реальністю. Для просвітництва й поступу, уважав Драгоманов, необхідно враховувати реальне
суспільне явище, а отже, ставитися до національної належності людини як до «історичної даності».
Проте є й інше, характерне для XX ст. вужче розуміння
націоналізму, яке пропагують ті чи інші організації та партії, що проголошують себе націоналістичними. Вони вважа217

Глава 4. Ідентичність і суспільна безпека

ють націю найвищою й абсолютною цінністю. Наприклад,
абсолютизація нації, характерна для українського інтегрального націоналізму Д. Донцова, була притаманна діяльності ОУН. Особовий склад цієї організації, рівень освіти, а
також моральні й організаційні здібності кадрового складу
– усе це зумовило широке неприйняття ідеології інтегрального націоналізму масовою свідомістю України: «Український націоналізм у сучасній домінуючій інтерпретації
перебуває в полоні вузької історично-ретроспективної локалізації, тобто обтяжений гріхами інтегрального націоналізму. Надто міцна пов’язаність із діяльністю
націоналістичних організацій 30-40-х років XX ст. стала на
перешкоді того, щоб його прийняли і засвоїли також інші
течії політичної думки та політичні рухи» [14].
Постає запитання: чи зможе націоналізм з його ідеалом
абсолютного національного суверенітету забезпечити суспільну безпеку нинішній Україні? А якщо ні, то яке місце й
роль судилися Україні в сучасному глобалізованому світі та
ще й за тривалої фінансово-економічної кризи, час завершення якої нині не береться прогнозувати жоден відповідальний політолог чи економіст?
Насамперед виходитимемо з того, що націоналізм є явищем історичним і ставлення до нього, як і до концепції держави-нації як гаранта суспільної безпеки, змінювалось у
часі разом з еволюцією людства. У Європі утвердження політичної стабільності, громадянського суспільства, ефективного політичного самоврядування і навіть ринкової
економіки спостерігаємо саме в національних державах, які
почали формуватися ще за абсолютних монархій. Поява національних держав не була реалізацією ідей націоналістів,
а стала результатом певних об’єктивних передумов і суспільних спонук. Ще К. Дойч зазначав, що перед тим, як виникла національна самосвідомість, мало б спочатку
виникнути те, що необхідно усвідомити.
Такі ж об’єктивні спонуки штовхали й противників націоналістів – захисників старих імперських порядків – намагатися «відмінити» національні рухи або за будь-яку ціну
скомпрометувати їх. Наприклад, 60-і роки XIX ст. позна218
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чені піком британської імперської могутності й водночас
піднесенням національно-визвольної боротьби під керівництвом Мадзіні й Гарібальді, а також боротьби феніїв в Ірландії. Тоді ж лорд Актон (згодом професор історії в Оксфорді)
заявив, що теорія «національної незалежності» є однією з
найбільш згубних сучасних теорій, хоча й «найбільш багатообіцяючою щодо подальших можливостей». Біда в тому,
що теорія «національної незалежності» загрожує найдосконалішим державам, якими, на його думку, були Британська
й Австрійська імперії. На противагу заяві Дж. С. Мілля в
«Роздумах про представницьке правління», де стверджувалося, що «необхідною передумовою вільних інститутів має
бути відповідність кордонів влади кордонам національностей», лорд Актон уважав, що таке розуміння є згубним пережитком Французької революції, проявом тенденції до
обґрунтування необхідності національної держави спекулятивними, абстрактними, моністичними ідеями. Зокрема,
іронізував він, спекулятивною ідеєю «найбільшого щастя
для найбільшої кількості людей». Отже, на думку лорда,
«національну незалежність» потрібно засудити, оскільки
потяг до неї неминуче призведе до революцій, що порушить
«органічний характер» повноважень чинної влади [15].
Ставлення до «національної незалежності» трохи змінилося напередодні Першої світової війни. О. Бауер, прихильник всезагального соціалізму, прагнув довести, що
загрозливі для Австро-Угорської імперії національні конфлікти «зняті» у його проекті наднаціональних, соціалістичних Сполучених Штатів Великоавстрії. Усі сучасні нації,
наголошував він, подібним чином пережили промисловий
капіталізм, хоча й не водночас. Досягнута ними національна
спільність, перекресливши класове розмежування, згуртувала окремі групи довкола ідеї «спільності долі», що трактувалася не як міфологічний фатум, а як колективне
устремління в майбутнє. Це прагнення трансформувалося за
допомогою загальноприйнятої мови й норм повсякденної поведінки, спільних політичних інститутів у так званий національний характер, який і забезпечував сталість і
спадкоємність держави-нації. Запровадження соціалізму,
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прогнозував О. Бауер, розставить усе на свої місця, варто
лише вийти на наднаціональний рівень розв’язання актуальних проблем.
Однак після 1918 р. все різко змінилося. Падіння АвстроУгорської, Німецької, Російської, а також Османської імперій стало розплатою за недооцінювання національних рухів.
Більшовизм у СРСР усвідомлював силу цих рухів і з тактичних міркувань змушений був формально визнати території
й культури своїх основних національностей, водночас підпорядкувавши їх загальному плану побудови «загірної республіки», чим завоював прихильність величезної маси
малописьменних і змучених тягарем війни й злиднями
людей. Більшовизму протистояв універсалізм двох провідних сил Заходу: ліберальної капіталістичної демократії, з
одного боку, і фашизму – з іншого. Сталося так, що найпомітніші наукові дослідження в міжвоєнний період (Г. Кон,
К. Геєс) будувалися на бінарній опозиції «хорошого» демократичного і «поганого» авторитарного методів розв’язання
національного питання.
Звільнення європейських колоній в Азії й Африці між
1945 та 1975 р. майже не вплинуло на поглиблене усвідомлення ситуації національної та громадянської ідентичностей
з огляду на бідність, а відтак і внутрішню конфліктність новоутворених держав, розвиток більшості з яких був підпорядкований панівним тенденціям світового розвитку.
Справжнім глобальним потрясінням стало піднесення національних рухів у двох невеликих державах. Героїчна війна
В’єтнаму проти могутніх Сполучених Штатів Америки засвідчила, як «периферійний» рух за національну незалежність може сколихнути громадськість Америки, Франції,
Німеччини, Японії. 1968 р. пройшов під знаком таких
харизматичних особистостей, як Мао Цзедун, Г. Маркузе та
Че Гевара. Водночас гуркіт брежнєвських танків, що придушили Празьку весну, мав неабиякий резонанс у самому
Радянському Союзі, що набув форми дисидентського руху,
який згодом став одним із чинників розпаду радянської імперії. Та й у «старій Європі» розвиток наднаціонального
співтовариства супроводжувався активізацією войовничого
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націоналізму в Північній Ірландії, Шотландії, Каталонії, на
землях басків.
За цих умов Європа намагалася переосмислити роль і
значення національної й громадянської ідентичностей та
вдавалася до запобіжних заходів задля гарантування суспільної безпеки. У міжвоєнні роки дискутували про те, що
потужна національна економіка мала б забезпечити такий
рівень добробуту, який «зняв» би гостроту національних
проблем і дав владі широкі можливості для маневрування з
метою забезпечення внутрішнього порядку й охорони своїх
кордонів. Ситуація різко змінилася в 70-80-і роки XX ст. Дешевий і швидкий транспорт уможливив безпрецедентну міграцію населення по всьому світу, зокрема жителів колишніх
колоній. Електронна революція привела до створення потужних систем зв’язку, які виходили з-під контролю національних держав. Рух фінансового капіталу набув таких
масштабів і швидкості, які раніше годі було й уявити. Посилювалося панування транснаціональних систем виробництва. Повною мірою постали загальносвітові проблеми:
можливість ядерної смерті планети, руйнування озонового
шару, зникнення різних видів живих організмів; загострення демографічних проблем, поширення епідемій, наприклад СНІДу. Світ входив у добу глобалізації.
Усе це загрожувало розмиванням того, що об’єднувало
поняття «держава-нація». Масова участь громадян-чоловіків у національній обороні була одним із наймогутніших
чинників, який колись гарантував суспільну безпеку й внутрішню єдність феномену держави-нації. Серйозні новації у
військовій сфері і перехід до професійної найманої армії розмивали основу цієї єдності. За таких умов національний рух
почав трактуватися (Е. Геллнер), як неминуча і конструктивна відповідь на виклики великого перетворення статичного аграрного суспільства на світ високотехнологічного
виробництва й автоматичних зв’язків. Ідеться про поширення стандартів «високих культур» (які маскуються під
суто національні), що мали б забезпечити для своїх народів
створені й фінансовані державою могутні системи освіти.
Їх призначення полягало в підготовці людей до виживання
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в умовах високорозвиненого поділу праці й потужної соціальної мобільності.
Водночас національні культури зіткнулися з різного роду
проявами ґлобалізму у вигляді «вестернізації», некритичного копіювання «американського» способу життя,
стилю мислення, моральних і культурних цінностей. Це викликало зворотну реакцію – прагнення до збереження своєї
етнокультурної, національної ідентичності, яка виявляється в усвідомленні людиною себе частиною певної етнічної
спільноти. Звідси – підвищена увага до національної ідентичності, потреба консолідації етнічної спільноти, спроби
напрацювання об’єднавчого національного ідеалу за нових
соціальних умов, збереження й відособлення своєї національної міфології, культури й історії.
Потрібно наголосити на тому, що ідентичність не обмежується національним аспектом, не менш важливою є громадянська ідентичність, заснована на усвідомленні своєї
належності до певного суспільного організму, який має забезпечити її права людини й громадянина. У соціокультурному плані громадянська ідентичність – це сукупність
сталих рис, які дають тій чи іншій соціальній групі змогу
відрізнити себе від інших і тим самим визначити своє місце
й роль у системі суспільних відносин. У цьому розумінні громадянська ідентичність завжди виступає соціальним конструктом.
Що ж стосується національної ідентичності, то разом із
громадянською, культурною, релігійною, політичною й регіональною вона є одним із різновидів ідентичності, але не
рядовим, – з її претензією на універсальність у визначенні
соціально-культурного аспекту нації. І то неспроста, оскільки функція національної ідентичності полягає в прагненні «гомогенізувати» населення країни, зробити його
однорідним і консолідованим, пройняти спільними інтересами й уявленнями про «спільність долі». Визначальними
характеристиками стають: мова, моральні норми й цінності,
історична пам’ять і релігія, міф про спільних предків і уявлення про рідну землю. Значущість ознак може змінюватися
залежно від особливостей історичної ситуації, рівня консо222
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лідації етносу, особливостей іноетнічного оточення. Ставлення до інших етносів може бути більш чи менш адекватним, більш чи менш викривленим, а подеколи й
неправдивим. Саме тому національна ідентичність як соціально-психологічний чинник може справляти значний
вплив на відносини між людьми, стати причиною гострої соціальної нестабільності й виявлятись у національній нетерпимості до представників іншої національної групи.
Отоді на перше місце виходить проблема співвідношення
національної ідентичності й суспільної безпеки. Звісно,
кожна людина дбає про самозбереження. Тут також домінує
її прагнення відчути себе частиною «ми» через усвідомлення
своєї належності до групи, насамперед етнічної, у силу її сталості в часі, а ще тому, що окрему людину неможливо вилучити з етносу. Щоправда, належність до етносу
визначається, зрештою, не біологічною спадкоємністю, а
свідомим ототожненням себе з культурними цінностями й
святинями того чи іншого народу. Згідно з визначенням Е.
Сміта, національна ідентичність є «підтриманням і постійним відтворенням певного складу, набору цінностей, символів, спогадів, міфів і традицій, які становлять культурну
спадщину нації, а також ідентифікацію окремих індивідів
із цією виокремленою спадщиною, набором цінностей, символів, спогадів, міфів і традицій» [16].
Зростання ролі й значення співвідношення національної ідентичності та суспільної безпеки для членів тієї чи
іншої спільноти зумовлене різними, не в останню чергу
глобальними чинниками: нерівномірним розвитком окремих регіонів планети, що спричинює економічну, соціальну й політичну експансію; світовою конкуренцією за
ресурси Землі; надмірним впливом окремих національних
груп на економіку й політику держав; проявами національної нетерпимості в засобах масової інформації; віковічною потребою людини в безпеці, що й зумовлює
створення груп за спільними інтересами та соціокультурними цінностями.
Так, період, який розпочався після закінчення періоду
біполярності та розпаду комуністичної системи, супровод223

Глава 4. Ідентичність і суспільна безпека

жувався цілою серією протистоянь і збройних конфліктів,
що поставило проблему ідентичності в контекст національної і міжнародної безпеки. Саме на це звернув увагу французький філософ і соціолог П. Гаснер: «І на Заході, і на
Сході, у центрі й на периферії культурна ідентичність і суспільна безпека стали центральним мотивом поведінки й
предметом політичних конфліктів» [17].
Форми й методи забезпечення людськими колективами
своєї ідентичності та безпеки відповідно до наявності зовнішніх загроз також еволюціонують. Починаючи з XVII ст.,
тобто з часу зародження сучасної держави і сучасної системи
міжнародних відносин (Вестфальський мир 1648 p.), ця
діада – «ідентичність» і «безпека» – політично забезпечується національною державою. Проте це зовсім не означає,
що держава – то єдино можлива форма колективної ідентичності на всі віки і єдиний вектор безпеки політичних спільнот. Держава є продуктом людської діяльності, вона
виникла історично. Саме тому ми не говоритимемо про «національну безпеку», а розглянемо питання в руслі «суспільної безпеки».
Нинішні глобальні процеси підводять нас до думки, що
виживання для суспільства – це і є, власне, питання ідентичності, оскільки загроза існуванню не завжди означає загрозу фізичному виживанню: достатньо того, що певна
історична спільнота більше не зможе жити, як колективне
«ми». Саме тому нинішні підходи пов’язані не лише з принципом непорушності кордонів як елементом структурування суспільства, а й не меншою мірою з культурною
логікою відносин між «ними» і «нами», а також з такими
ризиками для існування спільноти як міграція, чистота довкілля, загрози ядерного випромінювання техногенного походження тощо. Ідеться також про нашу здатність
відповісти на глобальні виклики часу. Беззаперечно визнаючи першорядну роль держави у сфері суспільної безпеки в наші дні, варто розглянути в теоретичному плані
еволюцію уявлень про національну ідентичність у людських
колективах у різні періоди й епохи, їхні уявлення про систему безпеки й умови виживання.
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У сучасній літературі виокремлюють чотири етапи становлення системи забезпечення ідентичності й гарантування безпеки, принаймні щодо європейського континенту
[18]. Перша система – абсолютної монархії – остаточно сформувалася після Вестфальського миру. Саме вона поставила
крапку на множинності підданства, характерному для феодального ладу: з багатошаровою (multilayer) феодальною
системою, де підданство існувало водночас і перед місцевою
політичною владою (сеньйором), і перед носієм національної
влади (королем), і перед двома універсальними владними
структурами – церквою та імператором. Згідно з принципами Вестфальського миру, усе це замінила вертикальна
система влади, де політичні суспільства кристалізувалися
довкола раціоналізованої світської влади, уписаної в кордони держави, що стала єдиною дійовою особою міжнародних відносин. Держава в межах своїх кордонів стала як
суверенною владою щодо індивідів, так і військовою силою
у відносинах з іншими державами.
Друга європейська система – національних держав – установлюється після Французької революції 1789 р. По суті, вона
розвиває й зміцнює систему Вестфальського миру, але має суттєві новації. Держава вже виступає не лише гарантом безпеки
громадян, які проживають на її території, вона стає втіленням
їхньої національної й громадянської ідентичності як свідомого
політичного співтовариства, що самоорганізується. Відбувся
якісно новий стрибок – зародження націоналізму як політичного принципу, що утверджує необхідність збігу політичної й
національної єдності, зародження теорії політичної легітимності (зокрема, вимоги щодо збігу етнічних кордонів із політичними). Однак є суттєве застереження стосовно двох
варіантів націоналізму, які характеризуватимуть національні
держави в ХІХ-ХХ ст. Ідеться, по-перше, про націоналізм
Французької республіки, заснований на принципі території
громадянства, де переважає громадянська ідентичність, і, подруге, про натхненний філософом И. Гердером німецький націоналізм, заснований на романтичному пориванні до спільних
культурних коренів етносу, його системи моральних цінностей
і міфів національної історії щодо «спільності долі».
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Унаслідок принципових внутрішньополітичних зрушень
змінюється й система міждержавних відносин, яка вже
ґрунтується на потужніших за Вестфальську систему колективних ідентичностях – національних державах, оскільки
відтепер кожне політичне співтовариство повністю ототожнює себе з державою. Відбуваються дві принципово важливі
зміни в міжнародній системі. З одного боку, географічні кордони й історична легітимність як дві основи геополітики стають найважливішим, мало не на релігійному рівні, сенсом
ідентичності національної держави, а з іншого – неабияк
удосконалюються способи ведення війни, у яку втягується
вся нація як учасник і, відповідно, як жертва. Війни мобілізують нації, охоплюють усю планету, ведуться задля оволодіння морським і повітряним простором, підживлюються
технічним прогресом, одним з останніх досягнень якого
стала ядерна зброя, що поставила на карту не тільки безпеку, а й перспективу виживання людства.
Саме з появою в 1945 р. ядерної зброї з’являється третя
міжнародна система забезпечення ідентичності й суспільної
безпеки, яка отримала назву «біполярність». Ця система
диктує нову діалектику – діалектику протистояння двох
ідеологічних проектів з універсальними претензіями, які
втілилися в організації, що були віддзеркаленням одна одної
– Північноатлантичний і Варшавський договори, ЄЕС та
РЕВ. Відтепер зв’язок між ідентичністю і безпекою встановився не на рівні національних держав, а на рівні політикоідеологічних блоків. Щоправда, у межах блоків відбувалися
спроби недопущення національних конфліктів і забезпечення суспільної безпеки на регіональному рівні. Перший
досвід набувався в практиці розв’язання національного питання на теренах Радянського Союзу й Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії. Однак під гнітом імперської
спадщини й недемократичного характеру комуністичної
системи ця спроба зазнала краху після 1989 р. (падіння берлінської стіни й розпад СРСР і СФРЮ). Спроби врегулювання протистояння раніше антагоністичних національних
держав (зокрема, Франції й Німеччини) утілилися в створення Європейського Економічного Співтовариства. Нові
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принципи національної ідентичності й суспільної безпеки
формувалися під захистом американської «ядерної парасольки» і зрештою набули вигляду проекту запобігання війнам завдяки економічній та політичній інтеграції, що мала
покласти край гегемонізму великих держав над малими, а
також базових принципів наднаціональної демократії.
Четверта міжнародна система забезпечення національної ідентичності й суспільної безпеки почала формуватися
після 1989 р. Ми вважаємо, що цей процес далекий від завершення. З одного боку, розпалася біполярна система безпеки НАТО – Варшавський договір і було знято з порядку
денного ідеологічну опозицію капіталізму й комунізму. З іншого боку, світ опирається встановленню системи «глобального управління» та однополярних тенденцій американської
наддержави й тяжіє до багатополярної геополітики. Америка ж прагне створення осі Вашингтон – Пекін і перерозподілу сфер впливу й відповідальності. Разом із тим
зберігаються універсалістські тенденції колективної безпеки наднаціональної демократії в рамках Європейського
Союзу, що забезпечують відтворення культурних і національних чинників як потужних елементів ідентичності.
Загалом система ще далека від завершення, однак уже
виразно проглядаються її основні параметри й тенденції
розвитку. Насамперед уже не йдеться про абсолютний національний суверенітет. Вибудовується багатоярусна система ідентичності й суспільної безпеки, складовими якої є
інтернаціоналізм і регіоналізм (як уособлення ширших політичних і економічних ансамблів). Водночас утверджуються субнаціональні співтовариства (етнічні й інші)
тією самою мірою, що й транснаціональні співтовариства
(у межах релігій, соціальних класів). Зрештою, усі ці чинники накладаються на націоналізм і встановлюється таке
співвідношення між національною ідентичністю й громадянською, яке гарантуватиме суспільну безпеку. В основу
цього співвідношення покладено взаємодію між різними рівнями людських лояльностей, цінностей та інтересів.
Отже, недопущення чи врегулювання сучасних міжнаціональних конфліктів, ведення ефективної етнонаціо227
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нальної й регіональної політики потребує тверезого й неупередженого аналізу взаємозалежностей між різними рівнями
ідентичності, зокрема їх внутрішніми й міжнародними вимірами, а також регіональними й універсальними рівнями.
Жити в сучасному глобалізованому світі й бути незалежним
від багатоярусної системи ідентичності – неможливо.
Що стосується нинішньої України, то насамперед треба
враховувати, що ідентичність (національна й будь-яка інша)
є не тільки продуктом самоствердження, вона має бути визнана іншими в контексті міжнародної легітимності.
Ця ідентичність пов’язана не лише з громадянством чи прагненням до визначення географічних кордонів і територій, а
й із членством у певному регіональному політичному співтоваристві, з певними глобальними зобов’язаннями. І тут
перед дослідниками постають завдання, які необхідно опрацювати в першу чергу.
До найважливіших питань належить проблема самоідентичності через українську історію – і не лише в плані академічних досліджень, а насамперед у контексті сприйняття
громадянами України власної історії і свого місця у світі. Це
питання особливо важливе з огляду на ідеалізоване (або гіпертрофовано драматизоване) дорадянське минуле й упереджене ставлення до комуністичного минулого як нібито
суцільно «антиукраїнського проекту». Власне, ця проблема
характерна не тільки для України, а й для багатьох інших
країн Центральної та Східної Європи, у яких період комунізму часто розглядають, виходячи не з принципу історизму
(як драматичний вектор форсованого переходу від аграрної
до індустріальної цивілізації), а з принципу політичної доцільності й кон’юнктурної боротьби зі своїми суперниками,
коли всі драматичні сторінки історії вважають злісними підступами політичних суперників, гальмом на шляху входження України в сучасність.
Ми маємо припинити війну проти свого минулого й усвідомити, що за часів радянської влади отримали те, на що
були здатні наші батьки й діди, які використовували той
історично напрацьований потенціал (соціально-економічний, політичний, культурний), який їм дістався у спад228
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щину, виходячи з тих міжнародних умов, які склалися.
Отже, виклад нашого минулого потрібен не для пошуків
«ворогів зовнішніх і внутрішніх», а для критичного аналізу
історичного досвіду заради врахування його в процесі унормування нашого сучасного й визначення перспектив на майбутнє.
Друге питання для розгляду – визначення української
національної ідентичності щодо Європи чи Заходу загалом.
Те, що ми бачимо нині, прив’язує нашу колективну ідентичність до міжнародної стратегії пошуку своєрідного «сюзерена» чи «патрона» серед великих держав, завдяки якому
наша ідентичність має бути убезпечена й представлена на
міжнародній арені. З огляду на входження світу в уже згадувану четверту міжнародну систему збереження ідентичності й суспільної безпеки, нічого ганебного в цьому немає
– сучасне європейське співтовариство так само, як і Японія,
сформувалося під «ядерною парасолькою» Сполучених
Штатів. Проблемою для нас у наших євроінтеграційних
прагненнях залишається осягнення сутності Європейського
Союзу, яка, до речі, досі не до кінця зрозуміла й для самої
Європи.
За приклад можна взяти конференцію з проблем «кордонів Європи», яка відбулася 2008 р. в Києві. Будь-яке фіксування «кордонів Європи» неминуче залишає ряд держав за
порогом «європейського клубу» й тішить тих, хто бачить
світ у термінах «зіткнення цивілізацій» Є. Гантінгтона
(католицизм, православ’я, іслам). Із цієї причини
розв’язання проблеми національної ідентичності й гарантування суспільної безпеки через наднаціональну (а точніше
– транснаціональну) політичну інтеграцію залишається
чи не найактуальнішою проблемою сучасної України. Саме
такий тип транснаціональної інтеграції, як свідчить практика, не призводить до заперечення національної ідентичності, і водночас є визнанням спільних цінностей
універсального характеру (демократії, правової держави) і
зацікавленості в економічному співробітництві, що уможливлює мирне співіснування народів з різною ідентичністю
в умовах подальшого зростання взаємозалежності.
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Третє актуальне для України питання – взаємовідносини
з Росією в контексті сучасного перерозподілу власності, що
набуває міжнародного характеру й виходить за межі двосторонніх українсько-російських відносин. Остання «газова
війна» на початку 2009 р. – наочне підтвердження. Практика свідчить, що будь-який внутрішній економічний процес нині відбувається не без участі впливових зовнішніх
учасників (Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк,
Світова організація торгівлі, нафтові компанії, транснаціональні корпорації, наддержави). Усе це безпосередньо стосується національної ідентичності й суспільної безпеки,
адже в Україні від економічної модернізації всередині
країни більша частина населення поки що програє, а не виграє. Спрацьовує старе правило: «Багаті багатіють, бідні –
бідніють». Як наслідок, наприкінці 2008 р. кількість тих,
хто вважає, що «Україна розвивається неправильним шляхом», досягла рекордної за роки незалежності цифри –
майже 90 %.
За цих умов роль Європи як «сюзерена», котрий має виступити «промоутером» демократії в Україні, набуває двозначного характеру. Події після конфлікту на Кавказі в
серпні 2008 р. є яскравим тому свідченням. Дбаючи про
власне збагачення, забезпечення добробуту й гарантування
безпеки країн ЄС, це міжнародне співтовариство не дуже переймається наростанням напруженості на пострадянському
просторі, зокрема й в Україні, і не проти передати Російській Федерації функцію «підтримання порядку», а в разі
чого й «присилування до миру» на всьому пострадянському
просторі, як це, власне, й відбувалося останнім часом.
Дедалі очевидніше станом на 2009 р. проступають обриси формування своєрідної «подвійної периферії». З одного
боку, в економічному й ідеологічному плані роль периферії
Європи відводиться всьому пострадянському регіону, уключаючи й Росію. З іншого боку, у політичному і воєнному
плані більшість пострадянських держав перетворюється
на периферію, підконтрольну російським інтересам (донедавна крім, певною мірою, України). Події 2009 р., пов’язані
з «газовою війною», переконують, що ця система подвійної
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периферії ілюструє певний збіг інтересів країн Європи і
Кремля: російські війська гарантують безпеку газопроводів
і захищають Захід від ісламського світу, зі свого боку Європа визнає російську воєнну могутність і надає вагому економічну підтримку. Такий «розподіл праці», судячи з усього,
цілком улаштовує Європу з огляду на ту політичну стабільність, яку забезпечує Росії правлячий альянс державної
бюрократії, спецслужб, армії та «Газпрому».
Більше того – озвучуються плани більш тісного співробітництва ЄС і Росії. Колишній міністр закордонних справ
Німеччини Й. Фішер формулює проблему так: «Протягом 19
років Захід (Америка та Європа) відкладали відповідь на
важливе стратегічне питання: яку роль насправді повинна
відігравати Росія у світовому масштабі і в європейському порядку? Чи потрібно вважати її складним партнером, чи стратегічним противником?» [19]. Аналіз ситуації, що склалася
останнім часом, підводить його до висновку, що варто подумати над перетворенням НАТО на реальну систему європейської безпеки, яка включала б і Росію. Щоправда, довелося
б змінити правила гри, проте вдалося б досягти багатьох
стратегічних цілей – безпеки в Європі, розв’язання конфліктів у сусідніх державах, енергетичної безпеки, контролю озброєнь, нерозповсюдження ядерної зброї тощо. Безперечно,
такий сміливий крок змінив би НАТО, але, на думку
Фішера, він іще більше змінив би Росію.
З огляду на ситуацію, проблема національної ідентичності України й забезпечення суспільної безпеки може продуктивно обговорюватися лише за умови дотримання
принципу «мислити глобально, діяти локально». Так само і
в історичному плані – основні періоди формування української нації та етапи розбудови національної держави можуть, на нашу думку, ефективно розглядатися лише в
європейському контексті: від Вестфальської системи до сучасного етапу становлення багатополярного світу з його «багатоярусним» забезпеченням національної ідентичності й
суспільної безпеки. Такий аналіз допоможе нам дати відповідь і щодо тих історичних передумов, які створили для новітньої України потенційну загрозу «подвійної периферії».
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4.3. Самоідентифікація: по другому колу
Процес консолідації українського народу відбувається
паралельно у двох площинах: не минаючи етапу національної ідентифікації ми водночас виходимо на рівень консолідації громадянської нації (ще раз наголошуємо – ми
намагаємось обходитися без поняття «політична нація», оскільки неполітичних націй не буває – націєтворення і є процес політизації етносу). І тут нехтування національним на
користь громадянського, як і навпаки, є недоречним.
Продуктивність цієї думки підтверджує й світовий досвід. Так, Сполучені Штати Америки, узявши під контроль
процес глобалізації і ставши його «промоутером», зіткнулися з проблемою національної ідентичності. Парадокс у
тому, що саме серед науковців США найбільше послідовників ідеї загасання регулювальної ролі національної держави.
За приклад може правити такий прогноз Ф. Фукуями: «Економічні сили раніше породили націоналізм, замінивши клас
національними бар’єрами, створивши нейтралістське, гомогенізоване в мовному плані співтовариство. Ті ж самі економічні сили ведуть до усунення національних бар’єрів
шляхом створення інтегрованого світового ринку. Загибель
націоналізму – це питання часу» [20]. Під націоналізмом
Ф. Фукуяма розумів державну політику захисту національних інтересів.
Однак історія вкотре скоригувала такі самовпевнені
прогнози. Уже за кілька років опонент Фукуями професор
С. Гантінгтон ударив на сполох, зазначивши, що основними
викликами національній ідентичності США стає «зростання
впливу іспаномовної громади й тенденція до мовного й культурного поділу Америки, а також розширення прірви між
космополітичною ідентифікацією еліт і прихильністю нації
до традиційної ідентичності» [21].
Викликом американському суспільству з боку останньої
хвилі іммігрантів стало те, що мексиканці й інші іспаномовні меншини нині не прагнуть «сприймати» англосаксонське політичне кредо, а тим більше вивчати англійську
мову. Навпаки, вони намагаються отримати всі права й привілеї американського громадянства, зберігши при цьому
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свою «латиноамериканську ідентичність, політичне й соціальне самоусвідомлення латино». Вони не збираються адаптуватися до англопротестантської культури й воліють
створити автономну іспаномовну спільноту на території Сполучених Штатів Америки. Гантінгтон зазначає, що в країні
відбувається справжня «демографічна реконкіста (відвоювання) областей, захоплених Сполученими Штатами в 18301840 рр.» У Каліфорнії, Нью-Мексико й окрузі Колумбія
неіспаномовні білі вже перетворилися на меншість. Американці поки що ігнорують проблему, тим самим посилюючи
в іспаномовних мігрантів упевненість у своїх силах. Від себе
зазначимо, що після визнання незалежності Косова, іспаномовна громада США може лише утвердитися в правоті своєї
справи.
Ще одним викликом національній ідентичності Сполучених Штатів, на думку С. Гантінгтона, є космополітизм
американських еліт. Сучасну Америку вже не можна
назвати представницькою демократією, адже з деяких питань, а надто тих, що стосуються національної ідентичності, думка обраних лідерів загалом не збігається з
думкою народу. «Цих людей, – пише дослідник, – котрих
називають “давоськими хлопчиками”, “золотими комірцями” і “космократами”, об’єднують нові концепції глобальної пов’язаності. Міжнародна спільнота, на їхню
думку, морально перевершує спільноту національну,
націоналізм для них є злом, національна ідентичність – підозрілим явищем, а національні інтереси – протизаконними». І це при тому, що пересічні американці,
переконаний Гантінгтон, завжди були й досі залишаються
однією з найбільш патріотичних націй світу.
Невже американці нездатні піднятися над національною
специфікою, формуючи політичну націю на основі індивідуалізму, прагнення до успіху й ідеї «рівних можливостей»?
Гантінгтон переконаний: «Політичне кредо саме по собі ще
не створює нації. У нації може існувати кредо, але душа
нації – це дещо інше, і вона визначається спільною історією,
традицією, культурою, спільними героями й лиходіями, перемогами і поразками».
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Гантінгтон критикує найпоширенішу в Америці «концепцію салату» (у Канаді вона утвердилася через проблему Квебеку), засновану на культурному плюралізмі. Вона, мовляв,
для Сполучених Штатів є неефективною і загрожує втратою
американською нацією своєї ідентичності внаслідок втрати
«стрижневої культури». Дослідник переконаний, що «імміграція без асиміляції породжує напруженість у суспільстві»,
а білінгвізм створює мовний бар’єр між двома його складовими. Зберегти національну ідентичність Сполучені Штати
зуміють лише в тому разі, якщо англопротестантська культура як система цінностей залишиться для американців пріоритетною. Політолог уважає, що більшість в американському
суспільстві прихильна до «національно-патріотичної альтернативи», і тому Сполученим Штатам усе-таки вдасться зберегти вірність концепції національної держави.
Чи навчить українців бодай чомусь американський досвід, чи знову гратимемось у рідну національну забаву – наступати на граблі. Наші «хлопці-олігархи» так захопилися
процесом приватизації, що геть забули про обов’язок національної буржуазії – сформувати систему національних цінностей і пріоритетів. Тим часом розмивається межа між
розумінням «добра» і «зла», «правди» й «кривди». До жорсткого правового коридору ми ще навіть не наблизилися.
І не стільки через відсутність належного законодавства,
скільки через недотримання чинних законів.
Показник рівня довіри до влади у 2009 р. опустився дуже
низько. Тривалі й штучно заплутувані дискусії довкола національної ідеї так і не дали відповіді на запитання: ким ми
були? ким є сьогодні? чого прагнемо в майбутньому? Хронічний безлад у Верховній Раді став лише одним із проявів
цього ганебного стану політичних верхів. На рівні ідеології
представники тих чи інших партій не вважають за потрібне
звертатися до наукових розробок академічної науки, як правило, вони здіймають «інформаційний галас» довкола тих
міфологем, у яких історичне минуле й сьогодення подаються у вочевидь тенденційному й примітивному, проте, на
їхню думку, доступному для «широкого вжитку» вигляді.
Така неповага до власного народу просто вражає.
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Не можна не погодитися з думкою відомого політолога
А. Єрмолаєва, що «постійне педалювання теми регіонального розвитку на противагу національному стало однією зі
спонукальних причин формування поки ще стихійної регіональної самосвідомості, що в майбутньому може привести
до появи локальних ідентичностей» [22]. Отже, ігри регіональних скоробагатьків не такі вже й безневинні, бо штучним інспіруванням ідей федералізації й захисту прав
національних меншин вони можуть тільки зміцнити тенденцію до формування локальних спільнот і подальшого розмивання неусталеної національної ідентичності.
Як реагувало на цей безлад населення України? Судячи
з усього, масова свідомість звернулася до традиціоналістської ціннісної бази регулювання соціальних відносин і до
національного ізоляціонізму. За соціологічними дослідженнями Н. Паніної та Є. Головахи [23], «своїми» в Україні вважають переважно українців, росіян і білорусів, тоді як
«інших» свідомість відкидає за межі України, за винятком
хіба що євреїв, поляків, молдован і кримських татар, з
якими українці мають історичний досвід спільного проживання. Такий стан пояснюється тим, що в основі панівного
національного ізоляціонізму населення України «закладені
архаїчно-традиціоналістські ціннісні орієнтації», породжені вираженою домінантою привнесеної в місто сільської
культури.
І тут історичний досвід народу виявляється в умінні
дистанціюватися від політичних ігор можновладців. Попри
певний сплеск регіоналізму після 2002 р., зазначають соціологи, важливо те, що загалом у Західному, Східному і Центральному регіонах (за винятком Півдня) населення за
показником української ідентичності майже не розрізняється, хоча «в етнічних українців вищий рівень національної ідентичності порівняно з росіянами й іншими
національностями... Це засвідчує достатньо високий рівень
асиміляції й консолідації на основі української ідентичності
як передумови формування громадянської нації, коли під
нацією розуміється не стільки етнічна спільнота, скільки
громадянська належність».
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Нас тривожить не сам факт певного посилення в суспільстві етнофобій і прагнення до встановлення міжетнічних
бар’єрів, а неготовність української еліти усвідомити й проаналізувати це явище. Більше того, чітко простежується
прагнення політикуму зіграти на чинникові архаїчних пластів саморегуляції, задіяти механізми консервації традиційної соціальної й культурної структури, посилити спротив
модернізаційним змінам задля досягнення корпоративних і
вузькопартійних інтересів. І все це під виглядом нарікань на
нещасливу долю, історичні обставини та глобалізацію з її постнаціональним простором, які нібито позбавляють нас
можливості мати повноцінну державу-націю.
Ніде правди діти – глобалізація кидає виклик майже
кожній країні світу й змушує рахуватися із собою. Інформаційна революція кардинально змінює систему засвоєних людиною знань упродовж 5-7 років. Не кожен може витримати
такий темп, а переважна більшість населення ще перебуває
взагалі поза цим процесом. На порядку денному залишається проблема функціональної неграмотності й відірваності
освіти від реального життя, яку можна зняти лише запровадженням системи безперервної освіти – «потрібні знання
потрібним людям у потрібний час» (Б. Гейтс).
Такі «цивілізаційно компетентні» люди, звісно, є й в Україні, глобалізація розширила можливості застосування
ними своїх знань і талантів. Унаслідок «відтоку умів» тисячі
наших співвітчизників (математики, програмісти, мікробіологи тощо) можуть працювати в будь-якій точці планети й
забезпечувати собі гідний рівень життя. А як бути з мільйонами українців, яким судилося жити й працювати в Україні? Саме ця земля уособлює для них усе найцінніше в
цьому світі. Нехтувати інтересами мільйонів людей в ім’я
глобалізації – означає доводити ідею людського поступу до
абсурду.
Яким би дивним це не здавалось, але питання ідентичності опинилося в центрі й президентської виборчої кампанії
2004 р., і виборів до Верховної Ради 2006 та 2007 рр. Оскільки програмні документи партій-суперників були, по
суті, близнюками, політтехнологи вдалися до різноманітних
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піар-акцій, спекулюючи на тому, що ідентичність завжди є
динамічною й незавершеною системою поглядів і переконань, тим більше ця система набуває форми різних поглядів,
норм поведінки, колективних символів – саме те, що потрібно для формування групи «ми» і протиставлення її групі
«вони». У цьому був негативний момент, оскільки виборці
чітко диференційовані за регіональною ознакою. Проте був
і позитивний момент – людину поставили перед необхідністю самоусвідомити себе, відшукати для цього певну аргументацію, знайти серед людей співчуваючих і однодумців.
Феномен Майдану приніс видимі плоди в контексті становлення української ідентичності. Своєрідним барометром
слугують опитування, проведені Інститутом соціології НАН
України. За півроку до подій на Майдані 44,3 % респондентів ідентифікували себе насамперед як «громадяни України»; у ролі жителів села, міста чи області – 37,5 %.
Насторожував факт самоідентифікації частини громадян як
«радянські люди» – 10,7 %, особливо те, що в регіональному
зрізі показники були такими: Захід – 1,1 %; Центр – 7,6 %;
Схід – 19,3 %. Ще одна категорія опитаних ідентифікувала
себе насамперед як «громадян Європи чи світу» – 3,2%.
За рік сталися суттєві зміни, які дають підстави вважати,
що Помаранчева революція стала могутнім каталізатором
формування української ідентичності. За даними травня
2005 р., самоідентичності «громадяни України» як пріоритетної дотримувалися вже 56,7 % опитаних (зростання на
12,4 %!). Частка так званих радянських людей зменшилася
до 8,1 %, і, що найважливіше, за цим показником сталися
зрушення в регіональному контексті: Захід – 1,8 %; Центр
– 4,9 %; Схід – 13,2 %. Щоправда, за місцевими регіональними ознаками так само ідентифікували себе ще 31 % опитаних.
Розкол у таборі «помаранчевих» у 2005 р. не міг не
позначитися на процесі національної самоідентифікації. У
квітні 2006 р. ідентифікували себе «громадянином України»
уже 52,3 % опитаних, із них – жителі Буковини й Закарпаття – 47,4 %; Галичини – 66,7 %; кияни – 71,1 %. Найнижчий показник такої ідентифікації дав Крим – 24,2 %
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(а 23,1 % уважали себе громадянами колишнього Радянського Союзу), при цьому 39,7 % мешканців Донбасу ідентифікували себе громадянами України, а 11,7 % –
громадянами СРСР.
Через розігрування регіональної карти в передвиборних
кампаніях до Верховної Ради постало питання федералізації
державного устрою України, яке ніколи не було аж таким
популярним серед широких верств населення – ідею «федеративної держави з обмеженими правами центральної
влади» у вересні 2005 р. схвалювали всього 13 % населення.
Водночас ідею «унітарної держави із сильною центральною
владою» підтримувало 35,9 %, а ідею «унітарної держави з
розширеними правами окремих регіонів – 20,6% опитаних.
Ще 30,2 % респондентів так і не визначилися з цього питання. І це зрозуміло, адже населення України не відчувало
на собі дискримінації за національною належністю: 75 %
опитаних особисто не мали справу з дискримінацією, а 9 %
взагалі «не знають, що це таке». Окремі факти дискримінації у сфері освіти вбачали 8,3 %, у інформаційній політиці
– 5,8 %; у культурній сфері – 6,1 %; у представництві національних меншин в органах управління – 6,2 %; а також у
сфері приватизації й вирішення матеріальних питань – 6,1 %.
На думку опитаних, мовою національних меншин можна
було б: поліпшити видання ЗМІ – 72,2 %; провадити більше
культурних заходів – 69,9%; поліпшити організацію освіти
– 57,6 %; забезпечити пропорційне представництво в органах влади – 44,6%, допустити ведення документації мовою
певної національної меншини в місцях компактного проживання – 32,8 %. Ці дані засвідчували лояльне ставлення
більшості населення до проблем національних меншин.
Чи не найгострішою залишалася проблема української
мови в мовній політиці: пропозицію, щоб українська мова
була єдиною державною мовою на всій території України у
вересні 2005 р., підтримало 32,8 % опитаних; «російська
мова отримує статус другої державної мови на всій території
України» – 49,9 %; «українська мова – державна мова, а
мова національних меншин набуває статусу офіційної в місцях компактного проживання» – 13,9 %; «важко визначи238
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тися» – 3,4 %. Саме за цим показником спостерігається найбільший розкол у регіональному аспекті. Так, статус української мови як єдиної державної підтримало 92,7 %
жителів Галичини, майже 62 % жителів Закарпаття, Буковини, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей, а
також 49,8 % киян. І навпаки, цю думку поділяло лише
3,6% жителів Донбасу, 5,8 % кримчан, 9,7 % жителів Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Ідею ж російської мови як другої державної підтримали всього 1,7 %
галичан і 25 % жителів Буковини й Закарпаття. Водночас
за цей варіант виступає 76,6 % жителів Донбасу та 66,8 %
мешканців південних областей України.
У системі освіти України виховання громадянської свідомості в школах і через засоби масової інформації невіддільне від забезпечення збалансованого підходу до вивчення
державної мови й мови національних меншин. Лише за
п’ять років до Майдану кількість дітей, які навчалися українською мовою, збільшилася з 65 до 75 %. І це без жодного
насилля – просто створювалися належні умови, щоб разом з
українською всі, хто бажає, вивчали російську мову, й ще
одну з іноземних. Три мови цілком під силу дітям, а знання
мов міжнародного спілкування розширює їхні можливості
й посилює конкурентоспроможність на ринку праці.
Як засвідчив перебіг подій під час президентської кампанії, штучно політизується й сфера міжконфесійних відносин. Ця штучність у вересні 2005 р. виявлялася в тому, що
58 % населення виключало можливість міжрелігійних конфліктів, коли йшлося про своє місто чи село, коли ж мовилося про Україну загалом, не вірило в таку можливість
усього 27,9 % опитаних. Отже, існував розрив між тим, що
людина бачила на власні очі, й тим, що вона чула по радіо й
телебаченню чи у виступах політичних діячів. У цьому питанні тішило одне: 51,6 % опитаних уважали, що президент
не повинен утручатися в релігійні справи, а 30,2 % уважали
таке втручання доцільним лише тоді, коли ситуація переростатиме в конфлікт.
Президентська кампанія 2004 р. в Україні справила значний вплив на самоідентифікацію населення України та й вза239
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галі на умонастрої електорату. У першій половині 2005 р. навіть домінував так званий постреволюційний синдром із зависоким рівнем оптимізму, надій і гордості з приводу власної
причетності до доленосних подій у житті країни. Люди пишалися тим, що вони є громадянами України, і таких була більшість (співвідношення 2:1), що приблизно відповідає рівню
1991 р., тобто періоду після здобуття незалежності. Однак урядова криза вересня 2005 р. й подальше усвідомлення непростої
соціально-економічної й політичної ситуації в країні, поглиблення розколу в таборі «помаранчевих», протистояння у Верховній Раді після виборів 2006 р., дострокові вибори 2007 р. і
нове протистояння – усе це негативно позначилося на настроях цього контингенту виборців і сприяло посиленню песимізму. Відбувся спад, хоч і незначний, у пріоритетній
ідентифікації себе громадянином України. Суспільство потребувало стабілізації, більшої уваги до вирішення тих питань,
які сприяли б досягненню суспільного консенсусу, прогнозованості в політиці та впевненості в завтрашньому дні.
Отже, хоча реальні процеси формування української самоідентифікації станом на 2009 р. були ще далекі від ідеального образу, проте тенденції, простимульовані «духом
Майдану», обнадіювали. З цього випливало, що пророковане деякими ЗМІ можливе «поглиблення культурного розколу», який не виключає й перспективи «територіального
розколу України», навряд чи матиме шанси на успіх. Цілком очевидно, що до цих тенденцій потрібно поставитися
тверезо, без зайвого романтизму, оскільки шалений приріст
загальноукраїнської ідентичності відбувся за форсмажорних обставин протистояння на Майдані. Поки що ж історичний досвід засвідчив, що «національне» у житті народу
неможливо «зняти» з порядку денного на користь «глобальному» (уже були спроби замінити «національне» «інтернаціональним»). Та й логіка історичного розвитку доводила,
що будь-яку проблему зазвичай удавалося «зняти» лише
завдяки «синтезу» діалектичних суперечностей, а не ліквідації одного з полюсів дуальної опозиції. Іншого не дано, і
цьому немає ради. Однак проблема ідентичності залишилася
й потребує подальшого ґрунтовного аналізу.
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4.4. Віхи самоствердження
Одним із потужних чинників суспільного поступу є зростання рівня самоусвідомлення народом своєї місії й призначення у світовому розвої. Міць держави насамперед у
громадянській свідомості народу. Наріжним каменем є соціонормативна культура, цивілізаційні моральні постулати,
на яких ґрунтуються найгуманніші суспільні ідеали – як соціальні, так і національні. Ідеться насамперед про повагу до
самобутності особистості, людської гідності, визнання свободи самореалізації людини як найвищої суспільної цінності.
Проте історичний досвід переконує, що шлях до реалізації цих цінностей тернистий, а подеколи й трагічний. Він
пролягає через пізнання й самоусвідомлення народом неповторної вартості своїх духовних надбань – історико-культурних, правових, політичних, економічних тощо, які, власне,
і характеризують творчий потенціал народу й спонукають
до кристалізації його в державницько-політичну спільноту
на вищих ступенях розвитку людської цивілізації. Історичний досвід становлення й самоорганізації України – яскравий тому приклад. За оцінкою відомого політолога
3. Бжезінського, зрушення в Україні впродовж років незалежності – «це вражаючі досягнення, можливо, найбільш
уражаючі серед держав, які з’явилися після розпаду Радянського Союзу (за винятком Прибалтійських країн)... Ми вважаємо, що, спостерігаючи за прикрими подіями в сучасній
українській політиці, корисно пригадати той довгий шлях,
який Україна вже успішно здолала. Це дає підстави сподіватися, що український народ, за умови зосередження зусиль і політичної волі, зможе завершити перетворення
країни в сучасну та демократичну європейську державу»
[24].
Основне досягнення України в 1990-х роках – створення
суверенної, незалежної держави, що здобула міжнародне визнання після розпаду Радянського Союзу. Більшість населення України проголосувала за незалежність у грудні 1991 р.
Розбудова держави – це довгий, складний і важкий процес,
що поєднує:
241

Глава 4. Ідентичність і суспільна безпека

1) розбудову сучасних демократичних інституцій;
2) створення елементів складної ринкової економіки;
3) набуття міжнародного статусу та формування зовнішньої політики й політики безпеки в складних умовах змін у
Європі та Євразії. У кожній із цих сфер було досягнуто значних успіхів.
Показовим став факт появи в США в 1994 р. розвідувальної оцінки спецслужб: «Україна: нація в небезпеці».
У цьому дослідженні висловлювалися сумніви щодо існування незалежної України через 10 років. Скептичне ставлення до стабільності України пояснювалося такими
чинниками: тісні етнічні, мовні й релігійні зв’язки України
з Росією; коротка історія існування України як незалежного
міжнародного суб’єкта, відокремленого від Росії; значний
відсоток населення російського походження; тісні зв'язки
української політики, економіки, армії з Росією як наслідок
радянського періоду. Нині питання так не стоїть – Україна
розбудувала незалежні (хоча й недосконалі) державні інституції, а також має широке міжнародне визнання. Хоча українська національна та громадянська ідентичність
традиційно була найяскравіше виражена в Західній та Центральній Україні, населення на сході України також дедалі
більше поділяє цю ідентичність. Попри міжкланові протистояння й порахунки, правлячі кола України все-таки зуміли
уникнути загострення етнічних проблем, а за потреби й вирішували їх. Лише Крим, унаслідок відверто провокаційних
дій певних сил, усе ще залишається викликом українській
державності, хоча й тут проблеми йдуть на спад. Значних успіхів домоглася Україна й у вирішенні міжконфесійних конфліктів.
Досягши значного прогресу в створенні демократичних
інститутів, за оцінкою міжнародної організації Freedom
House, Україна в 2005, 2006 та 2007 рр. отримала рейтинг
«вільної» і стала єдиною на пострадянському просторі (крім
Прибалтійських країн), що має таку оцінку. За 18 років незалежності українські ЗМІ стали збалансованішими та професійними, хоча деякі газети й телевізійні канали досі
провадять таку редакційну політику, яка може спотворити
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виклад новин або зробити їх упередженими. Однак ця політика здійснюється саме видавцями і власниками, а не урядовими чиновниками.
Упродовж років незалежності Україна запровадила важливі елементи ринкової економіки. Тепер ринки, а не плановики в центрі, визначають ціни на більшість товарів і
послуг. Кордони України відкриті для міжнародних торговельних потоків. Західноєвропейські банки придбали значні
пакети акцій українських банків, що сприяло інтеграції в
європейську фінансову систему. Розвивалися законодавство
й юридична система, багато положень якої відповідають вимогам ринкової економіки. Після нечуваної інфляції, яка
сягнула в 1993 р. 10 000 % на рік, Україна створила порівняно стабільну, як на той час, національну валюту й знизила
індекс інфляції до допустимого рівня. Більшість підприємств було приватизовано й приватний сектор формував
приблизно 65 % валового внутрішнього продукту, тоді як
іще в 1991 р. цей сектор, згідно з оцінками Європейського
банку реконструкції та розвитку, становив усього 10 %.
Україні вдалося поліпшити свої макроекономічні показники. У 1999 р. валовий внутрішній продукт становив
менше 40 % від рівня 1991 р., однак протягом наступних
років аж до фінансової кризи 2008 р. українська економіка
демонструвала зростання ВВП в середньому понад 7 % у рік,
ставши однією з найшвидше зростаючих економік Європи
та колишнього Радянського Союзу. ВВП України в 2006 р.
дорівнював 103 млрд дол., або 380 млрд дол. за паритетом
купівельної спроможності. Український середній клас хоча
й поволі, але зростав, що стимулювало високий попит на
споживчі товари й автомобілі; у 2006 р. Україна посіла
шосте місце в переліку найбільших ринків збуту нових автомобілів у Європі.
Проблемою української економіки залишалася велика
залежність від імпорту джерел енергії: понад 75 % природного газу, 80 % нафти та 100 % ядерного палива постачалися лише з Росії або через Росію. За умови успішного
освоєння ресурсів нафти й природного газу (на суші та
шельфі), великих покладів вугілля і найкращих у Європі
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перспектив видобутку метану з вугільних пластів, раціонального використання чотирьох атомних електростанцій з
15 реакторами – Україна могла б удвічі зменшити свою залежність від імпорту енергоносіїв протягом наступних 15
років. Підвищення цін на енергоносії спонукало підприємців до заощадження енергоресурсів. У 2007 р. Україна витрачала на 20 % менше енергії, аніж у 1990 р., а
промисловці почали вкладати гроші в нові технології.
Україна наближалася до завершення проекту, пов’язаного
з переходом до ядерного палива Westinghouse. Після завершення цього проекту, який фінансується урядом США, Україна зможе імпортувати паливо для ядерних реакторів
виробництва компанії Westinghouse або отримувати його від
інших постачальників.
Українська влада засвідчила свій намір зберегти контроль за системою трубопроводів щонайменше до того моменту, коли можна буде провести відкритий і прозорий
тендер, коли «Газпром» Росії буде готовий працювати на
енергетичному ринку за міжнародними стандартами, а не
намагатися отримати контроль над енергетичними системами України через монопольне становище. У 2007 р. Верховна Рада України ухвалила закон, який забороняв
будь-який продаж або передавання прав на керування трубопроводами без згоди парламенту. У парламенті зростала
підтримка пошуків додаткових джерел доходів, які можна
було б спрямувати на реконструкцію основних газо– та нафтопроводів, аби збільшити їхню пропускну спроможність.
У 1992 р. Україна відхилила пропозицію Росії щодо підпорядкування Української армії Збройним силам СНД. Натомість Київ запропонував офіцерам і солдатам скласти
присягу на вірність Україні або залишити українські
Збройні сили. Більшість склала присягу. Україні вдалося
досягти значних успіхів у реформуванні командно-керівної
та організаційної структури своєї армії на шляху переходу
до європейських моделей і стандартів. За оцінками міжнародних експертів, «Українська армія підготувалася до сучасних миротворчих і бойових операцій краще за інші
пострадянські збройні сили» [25]. Українські офіцери про244
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довжували брати активну участь у програмах НАТО «Партнерство заради миру», а також у військових навчаннях,
тренувальних програмах та освітніх курсах із західними
військовими. Як член Договору про звичайні збройні сили в
Європі, Українська армія запровадила сучасні європейські
стандарти прозорості й співпраці у військових питаннях.
Водночас майбутнє України в НАТО залишалося непевним.
На території України немає іноземних збройних сил, чиє
перебування не допускається та не регулюється міжнародними й українськими законами. Чорноморський флот Росії
базується на українській території в морській базі Севастополь та інших пунктах у Криму на підставі договору про
оренду, укладеного в 1997 р. Договір визначає орендні платежі Росії, і його дія завершується у 2017 р. Хоча проблема
продовження термінів перебування раз по раз порушується
певними силами російського політикуму, російський флот
уже розпочав підготовку до розширення бази Чорноморського флоту в Новоросійську.
У січні 1994 р. Україна підписала тристоронню заяву й
погодилася передати Росії стратегічні ядерні боєголовки, успадковані від Радянського Союзу, для подальшого знищення (цей процес було завершено в 1996 р.). За допомогою
США Україна ліквідувала також міжконтинентальні балістичні ракети, пускові ракетні установки та стратегічні бомбардувальники. Приєднавшись у 1994 р. до Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї вже як неядерна держава,
Україна отримала офіційні запевнення щодо безпеки від
Сполучених Штатів, Великої Британії та Росії стосовно своєї
незалежності, суверенності й територіальної цілісності. Відповідний Будапештський меморандум зобов’язав сторони,
які підписалися, утриматися від погроз або використання
сили, а також від економічного тиску, що могло б загрожувати суверенному статусу України. Невдовзі Україна отримала такі самі запевнення від Франції та Китаю.
У 1991 р. російська й українська економіки були тісно
пов’язані, а Росія була основним торговельним партнером
України. Як наслідок, фінансова криза в Росії (дефолт) н
априкінці 1998 р. спричинила паралельну міні-кризу в
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Україні. Після того українська економіка урізноманітнилась і стала менш залежною від старих радянських торговельних схем і зв’язків. У XXI ст. основним експортним
партнером України залишається Європейський Союз.
У 2006 р. 25,6 % українського експорту було спрямовано до
ЄС; Росія посіла друге місце з 21,3 %. Попри важливість
Росії – головного постачальника енергетичних ресурсів для
України – до 2006 р., Європейський Союз поступово посунув
Росію з першого місця і став основним імпортером в Україну. Хоч в суспільстві й далі домінувало розуміння того,
що ми ніколи не станемо повністю економічно незалежними
від Росії, але зазначені тенденції вже давали підстави вважати, що зв’язки між нашими країнами розвиваються в напрямі збалансованої взаємозалежності. Переговори України
щодо вступу до Світової організації торгівлі велися незалежно від російських, Україна не приєдналася до створеного
Росією Єдиного економічного простору (ЄЕП), оскільки надання йому функцій митного союзу заважало б переговорам
України щодо режиму вільної торгівлі з ЄС.
За матеріалами російських ЗМІ, Помаранчева революція 2004 р. в Україні стала предметом суттєвої зацікавленості росіян. Зі свого боку українці відзначили, що
надмірне втручання російської сторони в українську політику, яке було очевидним під час президентської кампанії
2004 р., уже не повторилося під час парламентських виборів 2006 та 2007 рр. Це зайвий раз засвідчило, що після отримання формального суверенітету фактичне досягнення
політичного суверенітету є одним із найважливіших досягнень України. Політична незалежність України здобула
підтримку завдяки активним двостороннім відносинам
між нашими державами. Україна та Росія проводили регулярні офіційні зустрічі між представниками урядів у рамках Російсько-української міждержавної комісії, яка стала
прагматичним інструментом побудови нормальних міждержавних відносин. Регулярно зустрічалися міністри закордонних справ обох країн, президенти Росії й України
обговорювали різноманітні проблеми, виконання домовленостей доручалось урядам країн.
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Однак залишався відкритим цілий ряд питань. 18 років
незалежності України засвідчили, що країна розвивалася не
по прямій висхідній, а раз по раз наражалася на проблеми й
негаразди. Не можна не погодитись із періодизацією, запропонованою керівником програми для Росії й Євразії Королівського інституту міжнародних справ Дж. Шерром [26].
На його думку, після розпаду СРСР Україна пережила три
найважливіші етапи становлення своєї державності. Найбільш значущий – створення незалежної держави 1991 р.
Проте визначальним питанням перших років незалежності
було таке: чи зможе Україна зберегти незалежність, не кажучи вже про територіальну цілісність і непорушність кордонів, які «старший брат» ніколи не вважав остаточно
встановленими, навіть після підписання 1994 р. Тристоронньої угоди між Сполученими Штатами, Україною і Росією.
Другий етап припадає на весну й літо 1997 р. Три тісно
взаємопов’язані події – укладання Договору про особливе
партнерство між Україною і НАТО, укладання міждержавної угоди між Україною й Російською Федерацією та підписання трьох міжурядових угод про Чорноморський флот –
сприяли подоланню невпевненості раннього періоду незалежності й становленню країни як визнаного, самостійного
гравця в Європі. Та яким саме гравцем буде Україна? Те, що
вона залишиться суверенною й незалежною державою вже
нібито й не підлягало сумніву, хоча й залишалося питання,
наскільки демократичною, соціально орієнтованою й правовою державою вона буде, а також наскільки ми зможемо забезпечити непорушність основних конституційних
принципів?
Третій і найдраматичніший етап – Помаранчева революція – здавалося б, давав відповідь на запитання, однак зима
2004-2005 рр. засвідчила, що Україна спроможна перейти
хіба що відносний рубіж від віртуальної до ще молодої й незрілої демократії. Ця незрілість далася взнаки в перші ж післяпомаранчеві тижні, а вже до першого розпаду
«помаранчевої коаліції» 2005 р. вона стала вочевидь деструктивною. Проте й тоді, як і тепер, не йшлося про відмову
від демократичного курсу.
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Характер роботи владних структур у 2008 р. засвідчив,
що країна досягла четвертого критичного етапу, який
можна визначити як параліч державних структур. Украй
важливо зрозуміти, коли ж Україна переборе цей політичний ступор і якої шкоди за цей час буде завдано її економіці,
реформам і міжнародному становищу. Чи стане параліч
всеосяжним, як у Польщі часів Liberum Veto (1652-1791),
або у Франції в останнє десятиліття Третьої республіки
(1870-1940)? Чи втратить Україна здатність сприймати й
впливати на регіональні й глобальні чинники, які на неї
діють? Інакше кажучи, чи залишиться вона суб’єктом, чи
скотиться до рівня об’єкта міжнародних відносин?
У цій ситуації мало зарадить пошук «зовнішніх ворогів»,
які, мовляв, уже вкотре стають на заваді українському державотворенню. Треба мати мужність визнати: ці запитання
зумовлені причинами внутрішнього характеру і на них не
можна відповісти без здійснення внутрішніх змін. Чи можливі вони? Чи готові українські можновладці хоча б зрозуміти, до якої критичної межі вони довели Україну після
Помаранчевої революції? Або хоч би прислухатись до компетентної думки, якщо вже не українських політологів
(немає пророка у власній Вітчизні!), то хоча б уже згадуваного Дж. Шерра?
Англійський аналітик звертає увагу насамперед на те,
що Помаранчева революція й події, що їй передували, свідчать про розрив між характером і пріоритетами громадянського суспільства, яке розвивається, та правлячої еліти
країни. Нині ми бачимо, що цей розрив після Майдану не
зменшився, а, навпаки, збільшився. З погляду діалектики
суспільного розвитку він потенційно може виявитися таким
же корисним нині, як і самі події 2004 р. На песимістичні
роздуми наводить живучість проблем, які Україна успадкувала і яким ніяк не може дати ради.
Попри деструктивну для України «чистку» державного
апарату, Помаранчева революція, на диво, мало вплинула
як на кадровий склад верхівки владних структур, так і на
їхній менталітет і поведінку. Лише лінивий не розуміє, що
особисті цілі й боротьба за владу, як правило, завжди беруть
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в українських можновладців гору над національними інтересами, а помножені на нелогічність правової системи й некомпетентність державних установ, брак підзвітності й
прозорості в приватній та публічній сферах, уміння ухилятися від вирішення нагальних проблем і водночас користатися ситуацією задля задоволення власних інтересів – усе це
створює вибухонебезпечну ситуацію. Хто подолає цю ситуацію поки що не зрозуміло, оскільки нинішня влада стала не
лише заручником цих реалій, а й їхньою складовою. Немає
сподівань і на опозицію, бо часто-густо з’являється відчуття,
що це не українська опозиція , а опозиція самій Україні.
На противагу «постпомаранчевому» етапу, на думку
Дж. Шерра, «у найбільш новаторський період правління
Кучми та його адміністрації, багато представників влади були
слабкими носіями національної традиції, але сильними носіями державних устроїв, нехай навіть радянського зразка.
Вони розуміли організацію, управління, професіоналізм і основну роль інститутів влади». Попри певний позитив, продовжує Шерр, цього виявилося замало, щоб стримати процес
витіснення управлінських правил кримінальними «поняттями» або ефективно відрегулювати активне зростання влади
грошей. Та існувала система влади, яка «забезпечувала безперервність, логіку й, у кращому разі, ефективний, хоча й недемократичний перебіг реформ. У гіршому разі, що й сталося
в остаточному підсумку, вона виявилася несумісною з реформами й демократією – тому й відійшла в історію» [27].
Протилежна ситуація, зазначає Шерр, складалася в «постпомаранчеві» дні – ідеологи (а надто з президентського
крила) позиціонують себе носіями національної традиції й
переконаними демократами. Однак, на відміну від управлінців президента Л. Кучми, «їм бракує традиції державного
будівництва, а також супутніх їй управлінських і фахових
навичок і чуття. Їхнє розуміння державного управління персоналізоване, а не інституціолізоване; їхня система прийняття рішень у вузькому колі так глибоко укорінилася, що
здається природженою; їхні громадські й особисті інтереси
переплетені, а не розмежовані. Утративши здатність впливати на події, вони зосередилися на собі й своїх проблемах.
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Вони реагують на тиск і невдачі не вдосконалюванням політики та її реалізацією, а укладанням угод або блокуванням
тих, із ким важко домовитися, навіть якщо це призводить
до недієздатності уряду й державного управління загалом.
Це вже не система влади, а спосіб її утримати. Проте в такий
спосіб не можна чогось досягти. Навпаки, це гарантія того,
що нічого істотного досягнуто не буде» [28].
Нині в суспільстві визріває ситуація біполярного протистояння двох найбільших партій. Не виключено, що цього
протистояння намагаються уникнути представники великого бізнесу, фінансово-політичні групи, економічні гравці,
адже ще одну таку біполярну президентську кампанію Україна може не витримати й вийти з берегів. Відлякує,
власне, ситуація, коли переможець отримує все, що може
привести до виграшу на десять років із відповідним перерозподілом влади під інтереси своїх олігархів і спонсорів, своїх
зовнішніх і внутрішніх орієнтацій. Зважаючи на складні маневри, що нині відбуваються всередині українського правлячого класу, який поки що не зважується на проведення
позачергових виборів до Верховної Ради, можна сподіватися
на пошук компромісу, котрий забезпечив би можливість не
програти нікому.
Тим часом викликають застереження заклики до проведення нових радикальних реформ в економіці й фінансах.
Тут насторожує те, що нинішня потворна форма демократії
не може породити нічого доброго, крім такої самої потворної
форми подальшої лібералізації економічного режиму.
Проти такого режиму народ уже набув певної форми імунітету: коли зважати на гіркий досвід дикої лібералізації перших років незалежності, й досвід угамування кризи
відтворенням певних радянських форм управління, застосований адміністрацією Л. Кучми. Перспектива нового шоку
лібералізації за паралічу державного апарату, масової некомпетентності чиновників і «повальної» корупції як способу виживання в умовах розпаду державних інститутів
лякає, а дійсність переконує, що нині просто не існує передумов для нормального й ефективного реформування економіки.
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Показово, що на «прогресуючій деградації державних інститутів України» акцентують увагу такі відомі експерти,
як академік В. Горбулін і доктор політичних наук О. Литвиненко: «Держава перетворюється на таку собі черепаху без
панцира, з якою можна робити що завгодно і ззовні, і зсередини. Особливо небезпечно це в умовах інтеграції України в
сучасний глобальний конкурентний простір. Причина цієї
деградації, з одного боку, – слабкість суб’єкта формування
держави, проблеми еліти; з іншого боку, – недостатність традицій творення» [29]. Хочеться наголосити, що ефективність держави визначається функціональними навичками її
апарату. Та поки що наш істеблішмент, замість перейматися
національними інтересами, сконцентрований на накопиченні скарбів і ліквідних матеріальних благ, що, певна річ,
«накладається на проблему ціннісних орієнтацій, так званої
позаідеологічності й прагматичності, а також низької загальної культури» [30]. Можна собі уявити, який «ліберально-економічний підмурок» запропонують наші
«стейтхолдери» на засадах позаідеологічності та голого
практицизму! Чи ж таких новацій жадає народ і готовий їх
підтримати?
І ще одне. Чи достатній у нашого суспільства запас міцності й відчуття національної ідентичності, щоб на етапі радикальних реформ хоча б зберегти досягнутий рівень
національної консолідації? Наскільки народ перейнявся
духом єдиного «ми», аби витримати такі випробування? Чи
не доведуть наші політики ситуацію до національного розколу й поглиблення загрози суспільної безпеки?
4.5. Багатоликий корпоративізм
Ніде правди діти – глобалізація ставить державні еліти
слаборозвинених і нових пострадянських державних утворень, зокрема й України, у двозначне становище: цим елітам
нібито перепадає більше благ від глобалізації, а тому вони
надто зацікавлені в ній і часто змушені діяти всупереч інтересам своїх країн і народів (наприклад, відмова України від
будівництва атомної станції в Ірані, некоректне засудження
режимів Куби та Білорусі). Водночас вони не можуть не зва251
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жати на бажання місцевих ортодоксів зберегти уклад, віру,
традиції й спосіб життя, з одного боку, а з іншого – змушені
на вимогу провідних країн світу відкривати глобалізації економіку й трансформувати відповідним чином соціальні відносини своїх країн. У ситуації пресингу представники
правлячого класу малих країн часто керуються принципом
«хоч день, та мій», корумпуються, утягуються у з’ясування
відносин між владними кланами й угрупованнями, розпалюють конфлікти на етнічному ґрунті.
Стає зрозумілим, чому в українських ЗМІ (і, відповідно,
в умонастроях населення) немає актуальнішої теми, аніж
«феномен зради» в українській політиці. Складається враження, що зрада батьківщини стосується геть усіх: олігарха,
чиї особисті накопичення пов’язані зі світовою економікою
і зазвичай розміщені за кордоном в іноземній валюті; і адміністратора, чия діяльність підпорядкована внутрішнім правилам певної транснаціональної корпорації чи суттєво
пов’язана з ними; і політика, який зобов’язаний ураховувати не стільки інтереси свого електорату, скільки позиції
міжнародних сил. У підсумку це дає підстави певним політичним силам ставити під сумнів увесь політичний режим
країни. У цьому, звісно, є правда, але далеко не вся.
Коли подивитися глибше й прискіпливіше, то не лише в
Україні, а й в інших країнах світової периферії відбуваються
пошуки власного «третього шляху» як особливої форми корпоративізму, що мав би мобілізувати й консолідувати суспільство. Як свідчить світова практика, корпоративізм
може набирати вигляду особливої ідеології, а також відігравати роль структурного елемента ширшої ідеології або державної політики. Ґенеза корпоративізму в науковій
літературі поєднувалася з романтичним етатизмом, коли
держава розглядалася як вищий результат і мета суспільного розвитку; пов’язувалася з домарксовим протосоціалізмом і соціальним християнством і водночас із фашистським
авторитаризмом і світським модерновим націоналізмом;
зрештою, з радикальним буржуазним солідаризмом, містичним універсалізмом, інтернаціоналістським функціоналізмом, реакційним псевдокатолицьким інтегризмом,
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комунітаристським соціалізмом, технократичним капіталістичним реформізмом, антикапіталістичним революційним синдикалізмом і цеховим соціалізмом. Саме цим і
пояснюється крайня розпливчастість корпоративізму, який
у складі однієї з перелічених периферійних ідеологій може
завжди перебувати в полі тяжіння «малого» та «великого
ядра» класичних ідеологій – ліберальної, консервативної чи
соціал-демократичної.
В радянському енциклопедичному словнику корпоративна держава кваліфікувалася як «одна з форм авторитарного політичного режиму, характерного для фашистських
держав». За приклад було взято досвід Іспанії, де «найбільш
послідовно ідея корпоративної держави була проведена за
часів фашизму» [31]. У цьому ж ракурсі описувала корпоративізм і західна політологія, цнотливо натякаючи на те, що
філософія й практика корпоративізму заплямували себе
зв’язками із соціалізмом і фашизмом. Діагноз такому заполітизованому підходу можна поставити один: ментальність
«холодної війни» позначилася як на мисленні аналітиків
Сходу, так і Заходу.
Та після закінчення «холодної війни» сприйняття науковцями корпоративізму зазнало певних позитивних змін.
На Берлінському конгресі Міжнародної асоціації політичних наук 1994 р. ще панував майже одностайний скепсис
щодо перспектив корпоративізму (хіба що як рудимент індустріально відсталих держав). Проте вже на наступному
конгресі в Сеулі 1997 р. узагальнення досвіду корпоративізму в Норвегії й Данії неабияк зацікавило присутніх. Нині
корпоративна проблематика вивчається, як правило, у
межах ширшої системи функціоналізму груп інтересів.
Залежно від характеру відносин з державою, ці групи розглядаються або в ключі плюралістичного, або корпоративістського спрямування сучасної політології [32].
Світовий досвід переконує, що корпоративізм – реальне
й широко практиковане суспільне явище, яке потрібно теоретично осмислити. У сучасній науковій літературі корпоративізм – це система політичних відносин, за яких
найорганізованіші та найвпливовіші групи інтересів безпо253
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середньо втягнуті не тільки в процес формування, а й реалізації державної політики завдяки широкому проникненню
у систему державної влади. Саме цей останній момент принципово відрізняє корпоративізм від плюралізму чи лобізму, коли групи інтересів діють лише як «групи тиску», а
не реалізації державної політики.
Потяг до корпоративізму посилюється в країнах, що переживають труднощі переходу до демократії й прагнуть консолідації найвпливовіших політичних сил. Тоді влада й
основні соціальні ресурси концентруються в руках невеличких груп, які прагнуть посилити свій вплив у суспільстві на
засадах закритості. Підґрунтям взаємодії корпоративних
груп є відносини патронату й клієнтальних зв’язків, що
практикуються всередині еліти й субелітних груп. Патронами (або «донами») можуть виступати власники велетенських корпорацій або ж еліти правлячих партій.
Сприйняття корпоративізму еволюціонувало й прижилося в досить широкому спектрі політичних наук. Тоді як
крайні плюралісти стверджували, що нова фаза «неоліберальної ери», розпочавшись у 70-х роках XX ст., провіщала
неминучу смерть корпоративізму, інші автори переконливо
доводили його живучість, а дехто навіть пророчив потужне
відродження. Сучасна політична наука наводить приклади
корпоративізму різних видів: авторитарного, бюрократичного, олігархічного, соціального (або ліберального), неокорпоративізму [33]. Кожному з них притаманна своя
специфіка елітних зв’язків і відносин з неелітними групами.
Авторитарний корпоративізм асоціюється зазвичай із
фашистською Італією, а згодом з Німеччиною, де він став
ефективним механізмом зміцнення влади панівної політичної верхівки (Г. Маєр, Г. Лембрух). Цьому різновиду корпоративізму була притаманна організація тотального
державного політичного контролю над економікою й трудовими ресурсами на основі залякування бізнесу, промисловості та руйнування незалежних трудових, а також інших
громадських об’єднань. Авторитарний корпоративізм реалізовувався через розподіл економіки на специфічні об’єднання («синдикати») роботодавців, професіоналів і
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робітників, очолювані представниками правлячої партії або
лояльними до неї лідерами. Як правило, у кожній галузі
промисловості функціонував один синдикат, а корпорації
об’єднували синдикати певних галузей. У такий спосіб система корпорацій повністю підпорядковувала правлячій політичній еліті наявні бізнес-структури та тих, хто на них
працював. Тотальний контроль бізнесу з боку фашизму надовго скомпрометував теорію й практику корпоративізму.
Саме тому новітні дослідники для опису сучасних неавторитарних корпоративних практик зазвичай використовують
інший термін – неокорпоративізм.
Широкого розвитку в сучасних суспільствах отримала
ідеологія й практика бюрократичного корпоративізму.
Його специфіка полягає в тому, що групи інтересів є складовою державної машини, а основою взаємодії й досягнення
згоди є адміністративні зв’язки. Влада зосереджується в адміністративній вертикалі, яка й формує мобілізаційну економіку для досягнення державно значимих цілей та
особистих вигод державних управлінців. Ті групи, які не
мають доступу до адміністрування, позбавлені реальної
можливості впливати на владу. При цьому формально в
країні можуть дотримуватися демократичних процедур виборів, які, однак, не спроможні подолати розрив між елітою,
корпоративними групами й позаелітною масою. Прикладами можна вважати системи бюрократичного корпоративізму, розвинуті до початку 80-х років XX ст. у Франції,
Японії а також у суспільствах радянського зразка (М. Джілас, М. Вонсленський, С. Перегудов).
Відносини олігархічного корпоративізму формуються
тоді, коли устремління правлячого класу націлені насамперед на отримання матеріальних благ через канали політичної ренти, а держава перетворюється на заручницю
олігархічних сил, економіко-політичних кланів. Ресурси
власності концентруються переважно в руках економічної
олігархії, а владні повноваження здійснює контрольована
олігархією адміністративно-політична еліта. Між ними
встановлюються «сердечні стосунки», за основу яких узято
корупцію. Це зовсім не означає, що хабарі можливі лише за
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олігархічного корпоративізму. Просто корупція підноситься
тут до рівня невід’ємного й органічного елемента олігархічного корпоративізму, пронизавши всю систему соціальних
відносин і перетворившися на найважливіший ресурс
впливу (Д. Порта, Ю. Мені). Звісно, за допомогою такого універсального механізму, як корупція, можна забезпечити й
тимчасові інтереси певних позаелітних груп, однак результати таких дій, як правило, не стабільні.
Ще один різновид – ліберальний, або соціальний, корпоративізм – посідає важливе місце у сфері відносин між групами інтересів і державою у сучасних західних країнах
(Великій Британії, Австрії, Данії, Норвегії, Швеції, Нідерландах та ін.). Він зародився ще в XIX ст., а перші серйозні
державні експерименти відбулися в міжвоєнний період XX ст.
Розвинена демократія й висока політична культура в цих
країнах наповнили цей різновид корпоративізму належними інституційними гарантіями доступу до формування
політики. За основу ліберального корпоративізму взято
узгодження інтересів, яке забезпечує високий рівень монополії та внутрішньої організаційної координації й представлення інтересів певних секторів громадської та економічної
діяльності. Носіями таких відносин стають лідери впливових громадських об’єднань, управлінська еліта соціальних
інститутів і структур державної влади. Нерідко бізнесові
структури, політичні й громадські лідери виступають або
найважливішими суб’єктами, або посередниками у формуванні суспільних відносин. їхня особлива роль у процесі узгодження інтересів, відсутність підзвітності членам групи
призводить до появи нової владної ієрархії лідерів домінантних груп, що вмонтовується в традиційну елітну структуру. Правляча ієрархія демократизується, стає, по суті,
функціональною, наближаючись за своїми якісними характеристиками до структури, що забезпечує відносини соціальної злагоди (Г. Лембрух).
Типовим проявом відносин ліберального корпоративізму
стала «трипартистська система», заснована на інституційних консультаціях і представництві інтересів бізнесу, профспілок і держави. Вона націлена на досягнення злагоди між
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основними соціальними партнерами. Найефективніше ця
система працювала у Швеції, Австрії, Німеччині, Австралії
та інших розвинених країнах. Щоправда, у кожній з країн
їй притаманна національна специфіка: в Австралії переважає вплив профспілок, у Британії традиційно домінує уряд,
а в Італії – бізнесові структури. У США інститути впливу
більш фрагментовані й збалансовані. У сучасних індустріально розвинених суспільствах дедалі вагомішим стає вплив
груп екологів, споживачів, поселенських громад, а також
працівників підприємств та акціонерів. Їхня участь у визначенні тих чи інших аспектів розвитку суспільного життя
країни забезпечується професіоналізмом учасників, а також
відкритістю механізмів консультацій і переговорів.
Висловлюється побажання продуктивніше вивчати корпоративізм різних періодів, оскільки корпоративістська
думка й практика більш-менш відповідають стадіям розвитку і формам політико-економічних криз капіталізму
[34]. Зазвичай виокремлюють три фази розвитку корпоративізму.
Перша фаза – ідеологічна критика капіталізму – відображала опозиційні рухи феодалів, дрібної буржуазії (ремісників і селян), певних релігійних груп та інтелектуальних
кіл, які критикували (так само, як і нині в Україні) індивідуалізм, соціальний хаос і гострі класові конфлікти періоду
переходу до капіталізму вільної конкуренції. Вони вимагали запровадити соціальний порядок, насамперед на засадах співробітництва профспілок. Цей корпоративізм був
натхненний утопічною метою створення універсального гармонійного суспільства й держави. Як засвідчила практика,
корпоративізм у цей період, попри весь його романтизм, не
спинив ні розвитку ліберального капіталізму в економіці
(ринкова анархія), ні в політиці (масова демократія на основі загального виборчого права). Корпоративізм так і залишився ідеологічними мріями й прагненнями.
Друга фаза – практичний корпоративізм – розпочалася
хіба що в період становлення монополістичного капіталізму,
посилення економічної конкуренції різних країн і появи організованого капіталізму. Корпоративісти виступали не
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стільки проти капіталізму, скільки проти економічного
домінування іноземного капіталу й політичної революції
робітничого класу. Вони вимагали створення нових форм
організації інтересів і соціального управління для послаблення класових конфліктів. Пропонувалися нові інституційні засоби й стратегії задля забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Такий корпоративізм пропагували союзи бізнесменів, яких підтримувала
держава в період гострих політичних криз, воєн і повоєнного
відновлення економіки. Рівень участі робітників у таких
програмах залежав від специфіки країни, економічної й політичної орієнтації робітничого класу та коливань економічних і політичних сил.
У період кризи між світовими війнами ці тенденції втілилися у двох формах: політичний корпоративізм став реакцією на економічні, політичні й ідеологічні кризи і, як
правило, нав’язувався згори соціалістичними й фашистськими режимами; соціальний корпоративізм розвивався
знизу, аби допомогти ліберально-демократичним урядам вивести держави з економічних і політичних криз. У міжвоєнний період ці форми стали універсальними. Деякі вчені
прогнозували, що XX ст. стане століттям корпоративізму,
адже саме для нього характерне широке впровадження в
життя напрацювань усесвітньо відомого англійського економіста Дж. Кейнса. На його думку, без активного втручання держави в розвиток соціально-економічних процесів,
без суттєвого розширення функцій держави капіталізм неспроможний існувати. Українські дослідники вважають, що
окремі раціональні аспекти кейнсіанства (активізація інвестиційних процесів з боку держави, зростання заробітної
плати під контролем держави тощо) можуть бути використані в сучасній Україні.
Третя фаза – кризове управління – розпочалася в 1970-і
роки. Цей різновид корпоративізму вписувався в рамки ліберально-демократичної держави й набував потрійної
форми (участь бізнесу, організованої робочої сили й держави). Він допоміг досягти соціальної стабілізації задля розвитку економіки й масового споживання, сприяв зростанню
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доходів і ринку праці в новій індустріальній політиці заради
масової підтримки макроекономічних рішень. Сучасні корпоративісти не відкидають ринкової економіки й парламентської демократії, вони намагаються збагатити їх новими
формами втручання держави у виробниче й соціальне
життя. Як наслідок, здійснюються спроби вдосконалити механізм «артикуляції» інтересів виробників для завоювання
електорату за межами звичного політичного плюралізму.
Підсумовуючи зазначене вище, можна сказати, що всі
три фази корпоративізму мали певні філософські підстави,
їх прихильники наголошували на необхідності ієрархічно
організованого й водночас морального суспільства, яке виконує або волю Бога (релігійні версії), або захищає національні інтереси (громадянські версії). Корпоративні
теоретики виступали проти аморального лібералізму, до
якого довів анархічний капітал вільної конкуренції, або ж
проти егалітаризму безбожного непатріотичного соціалізму.
Загалом, усі версії корпоративізму намагалися відновити
солідарне суспільство, що нині надзвичайно актуальне для
України.
Прибічники корпоративізму пропонували три рецепти:
відродити моральність капіталістичної приватної власності,
розширивши права власника до меж його соціальних
зобов’язань; розмити відчужений і войовничий пролетаріат,
пов’язавши обов’язковість праці із соціальними правами й
гідністю; створити опосередкований зв’язок між капіталом
і суспільством у вигляді функціональних корпорацій, які б
гарантували економічну взаємозалежність і постійне політичне представництво. Основну роль у всіх цих діях мали відігравати корпорації – колективні форми капіталістичних
підприємств у вигляді акціонерних товариств відкритого й
закритого типу, а також спілки та організації, створені для
захисту привілеїв їх членів у процесі певної діяльності, зокрема й деякі види профспілкових об’єднань. Саме ці корпорації гарантуватимуть моральність співробітництва
капіталу й праці в суспільстві та замінять спорадичні
зв’язки безсилого електорату з корумпованим парламентом
стабільними. Наскільки ці організації зможуть відігравати
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роль арбітрів соціального прогресу залежить як від політичної культури того чи іншого суспільства, так і від укорінення в ньому моралі християнських обов’язків.
Елемент новизни та співробітництво такого роду корпоративізму з капіталізмом підвищили інтерес соціальних
наук до неокорпоративізму. Уперше термін було застосовано
в 1945 р. при аналізі індустріальної і соціальної організації
Скандинавських країн. Принципово важливим для неокорпоративізму є чітке розрізнення соціального й державного
корпоративізму. Соціальний корпоративізм є особливою
формою посередницького політичного процесу у вигляді
альянсів між профспілками, союзами бізнесменів і державою, а «третій шлях» розвитку економіки «між капіталізмом і соціалізмом» є яскравим його втіленням. Такий
корпоративізм – постліберальний, оскільки він відповідає
розвиненому капіталізму й державі загального благоденства
(welfare state). Водночас державний корпоративізм сприяє
розв’язанню проблем країн, у яких відсутні розвинені виборчі системи або ж вони більше нагадують плебісцит; існують слабкі однопартійні системи або їх кількість сягає сотні
й більше партій; влада, зрештою, формується з вузької
групи осіб і майже недосяжна для більшості населення; або
ж влада нівелює класові, етнічні, мовні й регіональні відмінності. Державний корпоративізм є антиліберальним, він
пов’язаний з відсталою економікою і є елементом авторитарних чи неомеркантильних держав, до яких можна зарахувати як країни Латинської Америки, так і пострадянського
простору, зокрема й Україну (до неомеркантильних) [35].
Нині корпоративізм пов’язують не лише з фашистськими й соціалістичними державами, а дедалі більше з ліберальними демократіями; власне, усі сучасні суспільства й
держави вважаються корпоративістськими в певні періоди
своєї історії й у певних сферах життя. Можна зробити висновок: корпоративізм існує на одному чи кількох рівнях
мікро-, мезо– і макроекономіки в її окремих секторах і слугує основою спільної згоди; не обмежується основними секторами економіки, однак уключає сфери послуг, соціальної
допомоги, охорони здоров’я, науки й освіти; пов’язаний із
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локальними, регіональними, національними й наднаціональними політичними формами; має інституціональний
характер і набуває форми спорадичних стратегій. Та основною причиною появи й функцією корпоративізму є подолання нестабільності. Умовами стабілізації за допомогою
корпоративних структур є: діяльність централізованих
профспілок, союзів бізнесменів, а також держави, яка втручається в управління економікою і водночас залежить від
співробітництва із соціальними партнерами.
4.6. Олігархічний корпоративізм України
В умовах України політичний корпоративізм може
пом’якшити парламентську кризу й нестабільність завдяки
підтримці ним уряду. Щоправда, корпоративізм водночас
підриває парламентаризм як партійну систему завдяки альтернативним способам опосередкування інтересів. Корпоративізм успішно співпрацює з політичними партіями,
парламентом і бюрократією. Біда в тому, що політична стабільність не може забезпечуватися лише корпоративними
структурами. Вони мають доповнюватись іншими політичними механізмами. Не варто пов’язувати корпоративізм
тільки із забезпеченням інтересів капіталістів – він може
стати основою соціальних гарантій і консолідації успіхів
представників найманої робочої сили при капіталізмі.
Хоча українському суспільству ще далеко до розбудови
інформаційного суспільства (маємо поки що здійснити перехід до постіндустріального), однак ідеологічна доктрина
«третього шляху» як модель утілення принципів корпоративізму не видається такою вже й безперспективною для
нашої держави. На цій ділянці політичного спектра одна з
українських партій мала б визначити пріоритетним напрямом своєї діяльності соціальний добробут суспільства, мир,
спокій, безпеку й розвиток приватної ініціативи громадян,
їхніх основних демократичних прав і свобод. Ідеологія «третього шляху», покладена в основу такої партії, мала б певні
ознаки традиціоналізму, ураховувала психологію і ментальність народу, особливості історії й розвитку, наявні та потенційні ресурси.
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У згадуваній уже книжці «Україна: альтернативи поступу», написаній до 5-ї річниці незалежності України, ми
застерігали, що уникнути бюрократичного корпоративізму
ми не зможемо. Хочемо ми того чи ні, але «усі нині сущі покоління – родом із радянського суспільства, успадкувавши
його славу й спокутуючи його гріхи» [36]. Ішлося насамперед про те, що «наша вітчизняна бюрократія» (яка, немов
іржа, роз’їдала й парламент) успадкувала традиції так званої «патримоніальної бюрократії» від імперської Росії до радянської системи. Причому в її найгіршому варіанті –
колоніальної адміністрації, що завжди працювала за вказівками «згори» [37]. Тобто не було сформовано належний державницький менталітет.
До того ж, якщо виходити з аналізу М. Вебера [38], бюрократичний функціонер за своєю суттю неспроможний повного мірою забезпечити розвиток держави та професійне
виконання політичних функцій – він існує для нагляду за
виконанням установлених правил і відповідних прецедентів. Бюрократ вихований на дисципліні, а не на ініціативі й
боротьбі. Узагальнити історичний досвід, сформулювати модель суспільного ідеалу на майбутнє, виростити у своєму середовищі професіональних політиків із фундаментальним
державницьким мисленням – справа політичних партій і
рухів. Однак на це потрібні роки активного політичного
життя.
У бюрократа є інший спосіб самореалізуватися повною
мірою. Із часу появи держави велика кількість державних
посад була, є й буде її приватною власністю, а апарат управління – колективним власником. У міру просування на вищі
щаблі ієрархічної драбини збільшується, так би мовити, розмір приватної власності чиновника. Приватний інтерес породжує ієрархічність відносин у державному апараті.
Гонитва за чинами – не що інше, як політична форма гонитви за прибутком. Самовідданість у боротьбі за інтереси
народу теж присутня, але все залежить від особистісних
якостей чиновника. Користолюбство – універсальна мотивація діяльності кожного члена державного апарату згори
донизу. Щоправда, користолюбство також має свою міру а
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її недотримання загрожує бунтом мас і порушенням стабільності політичної машини.
І все ж із бюрократією як формою інтеграції в умовах
приватної власності в суспільстві доводиться миритися:
«бюрократія – це добре організована машина, що виключає
самоуправство всередині її» [39]. Отже, сутність бюрократії
визначається не категоріями «добра» і «зла» чи іншими моральними ознаками. Бюрократія є невід’ємним інтегруючим чинником суспільства. Проголошення державності
завжди супроводжується появою нових вакантних місць у
держапараті. Це створює передумови кристалізації за рахунок усього суспільства нового правлячого класу, який
спроможний власний інтерес піднести до рівня загальнонаціонального й сформуватися як державна бюрократія.
До соціальних функцій бюрократії належить поєднання
або нейтралізація специфічних інтересів різних груп і класів
суспільства й спрямування їхньої діяльності на утвердження самостійної державності для реалізації своїх професійних інтересів. Бюрократія зацікавлена як в
організаційному, так і в ідеологічному закріпленні своєї соціальної функції. В організаційному плані зв’язок громадянського суспільства з державним апаратом утілюється в
ієрархії, в ідеологічному плані сполучною ланкою між громадянським суспільством і політичною державою є корпоративний дух (И. Гегель). Ця ідеологія прагне домогтися
єдності громадянського суспільства й держави через організацію корпоративного способу життєдіяльності людей.
У такий спосіб вона виключає традиційне гасло класичного
лібералізму «війна всіх проти всіх» і передбачає стабілізацію відносин виробничих колективів із державою на засадах
«законності й порядку».
Якщо певні структури громадянського суспільства, переслідуючи свій приватний інтерес, намагаються вийти зпід контрою корпорацій та «грати власну гру», державна
бюрократія вдається до різних заходів з метою збереження
існуючого способу соціальної й політичної організації, а
також утвердження корпоративного духу (корпоративного
колективізму) як соціально й політично необхідної форми
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свідомості. Усе це відбувається лише тоді, коли впродовж
десятиліть, а то й віків усталеної державницької традиції населення країни набуває навичок підприємницької діяльності в рамках «правового коридору», а державна
бюрократія забезпечує ефективне існування цього коридору.
На превеликий жаль, культура підприємництва й управління на час проголошення незалежності в Україні була
майже відсутня.
Яскравою ілюстрацією невідворотності формування «олігархічного корпоративізму» в Україні є мемуари колишнього президента Л. Кучми «Після Майдану. Записки
президента. 2005-2006», які вийшли у світ у 2007 р. Розглядаючи перспективи «європеїзації» України, він, зокрема,
наголошує на тому, що «нам потрібні ще десятки років, щоб
наше суспільство досягло того рівня зрілості, який ми бачимо на Заході» [40]. Нині треба виходити з того, що більшість населення України розуміє під «європейським
життям» тільки його матеріальний рівень, а не дух ощадливості, уміння накопичувати кошти й ресурси, працювати до
сьомого поту і вчитися, вчитися. Посилаючись на Нобелівського лауреата В. Леонтьєва, екс-президент запевняє, що
для масового відродження «духу приватної власності»
Україні, як і Росії, може знадобитися не менше 60-70 років.
Керівні дії однієї людини, навіть у ранзі президента, тут
мало можуть зарадити. Так само відбувається і з демократією. Це, «звісно, найефективніша форма правління, але її
теж має обрати кожна людина і кожен народ, а не його правитель» [41]. Певна група організованих людей може проголосити себе владою, однак цього замало: владу мають
визнати ще й підвладні люди та структури. Лише тоді вона
стане легітимною.
Коли читаєш трактування Л. Кучмою процесу самоорганізації українського суспільства в перші роки незалежності, мимоволі згадуються форми самоорганізації
українського козацтва часів Хмельниччини з багажем бездержавницьких традицій «нічиїх людей на нічиїй землі»,
де широко практикувалася «займанщина». Розкриваючи
секрети перших мільйонів, екс-президент констатує, що
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до 1991 р. існувала радянська система, де вся промисловість, сільське господарство, торгівля й транспорт належали державі, усім майном розпоряджалася державна
бюрократія. Коли ж система порушилась, усе виявилося
бездоглядним: «Влади як такої, по суті, не було. Не було
законів, правил, не було звичаїв, які бувають важливіші
за закони. Не було розуміння, як і що треба робити. Не існувало навіть власної грошової одиниці – був купонокарбованець... А головне – не було й не могло бути, повторюю, справжньої влади, яка чітко й твердо говорила б: ось
це потрібно робити так-то, а хто замислить робити посвоєму, буде покараний» [42].
Життя, утім, диктувало свої вимоги – люди повинні мати
роботу, дах над головою й годувати дітей. І все це бездоглядне майно – заводи, шахти й копальні, залізниця, станції
й порти, магазини, корівники й свинарники, численні будівлі різного призначення – не могли стояти без діла й чекати, коли будуть розроблені й ухвалені чіткі, розумні,
справедливі й тверді, мов граніт, правила відчуження, володіння ними й управління! І ось тоді «вони закономірним,
найприроднішим чином» перетворилися на об’єкти господарської самодіяльності населення. Бал правила стихія.
Кожен думав про те, як вижити, а якщо поталанить, то й нажитися. І діяв відповідно до своїх можливостей, здібностей,
понять і вольових якостей. «Підприємливості українцю
не позичати. Це прекрасна якість. Вона ще послужить
Україні» [43].
Ясна річ, продовжує Л. Кучма, у директора заводу, міністерського чиновника, начальника міліції, тим паче в партійного чи комсомольського «лідера» можливостей було
значно більше, аніж у токаря чи доярки. Та найголовніше,
що забезпечити їм усім однакові стартові умови, а потім наглядати, аби вони чесно конкурували, було нікому, бо такої
інстанції не існувало: «Такою об’єднуючою інстанцією повинні були б, згідно з ідеєю, стати президент, уряд, парламент. Але коли “між друзями немає згоди”, вони лише
ослаблюють один одного. Цим і користаються спритні,
але не надто порядні особи й групи. Але діють вони згідно з
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нашими законами» [44]. Закони ухвалювала Верховна Рада
– на той час «це були збори неграмотних у ринковому відношенні людей. Саме їх командно-адміністративна сверблячка
породила сотні законів, які утворили монолітний фундамент
корупції і хабарництва» [45]. Боротися з кожним окремим
порушенням було безнадійною справою. Треба було розробити механізми, що дали б змогу поєднати інтереси приватного капіталу та держави. Це й стало чільним завданням на
ціле десятиліття.
Цілком природно постає запитання: чи можна було не допустити появи різноманітних «олігополій» чи «кланів»,
«промислово-фінансових груп», або як їх іще називають
«кримінально-бюрократичних оргзлочинних угруповань»?
Адже не секрет, що з погляду здорового глузду вся ця приватизація була кричущим порушенням справедливості в
очах населення, яке ще вчора перебувало в комуністичній
партії, комсомолі, радянських профспілках. На глибоке переконання Л. Кучми, «якщо б не було цих “олігополій”, цих
“кланів”, не було б і сьогоднішньої України. “Олігополія”
здійснювала свою владу на “підвідомчій” їй території. Вона
робила головне – підтримувала системи життєзабезпечення,
керуючись, звісна річ, своїми корисливими мотивами. Лише
великий бізнес може взяти на себе розвиток інфраструктури, у тому числі соціальної. І лише він може вкладати
кошти у високотехнологічну продукцію» [46]. Усе це мало
визріти, з’явитися, «обкататися» й утвердитися поступово
– повинна була утворитися держава Україна, якої, по суті,
не було: «Цей процес навіть сьогодні ще лише на самому початку, хоча минуло п’ятнадцять років» [47].
Звісно, ціна за незалежність України виявилася зависокою. Олігархічна корпоративізація суспільства показала й
тіньову сторону: законодавці й чиновники стали бізнес-партнерами, налаштувалася торгівля повноваженнями, пільгами та можливостями. У цей комерційно-політичний
ринок не могли не бути включеними суди й уся правоохоронна система. Суспільний процес набув суперечливих і хворобливих форм. Це неминуче вилилося в тривалу політичну
кризу, яка й породила феномен Майдану. Стало зрозуміло,
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що олігархічний корпоративізм вичерпує свої креативні
можливості й потребує, як мінімум, модифікації.
Разом з тим перебіг президентських 2004 р. та парламентських 2006 й 2007 рр. виборів, а також вірогідність
нових дострокових виборів у нашій країні спонукає до критичного (у контексті корпоративізму) перегляду популяризованої нині в ЗМІ моделі «підступної змови» проти
інтересів України. Було б досить вузько й однозначно представляти перманентну політичну кризу лише в плані боротьби чільних лідерів країни за самодержавну владу, тим
більше в плані «встановлення в країні тиранії», як це дехто
намагається трактувати, коли насправді йдеться про переструктурування механізмів владних ієрархій в Україні відповідно до рівня розвитку громадянського суспільства й
політичної культури.
Ми поділяємо думку, що після Майдану 2004 р. було наївно уявляти суспільство здатним раптово трансформуватися в авторитарне лише за забаганкою того чи іншого
вождя. Адже можливості найталановитішого політика чи
потужність харизматичного лідера ніколи не бувають настільки великими. Звісно, завжди можна поміняти людей у
коридорах влади – як це й сталося з державними чиновниками у 2005 р., хоча результати такої заміни мали сумнівні
наслідки. В історії відомі й приклади зміни всієї еліти, як
це було зроблено за часів Сталіна. Зрідка, але не завжди на
краще, можна змінити правила гри, як це було вчинено 2004 р.
під час часткової конституційної реформи в Україні. Трансформація ж суспільства, його модернізація та ще й за умов
глобалізованого світу – усе це потребує ґрунтовніших суспільних зрушень: мають зійти з історичної арени цілі покоління зі своїми звичками, ідеями, з притаманними цим
поколінням стереотипами поведінки й розумінням «добра»
і «зла», «правди» й «кривди», «істини» й «облуди». Отже,
проблема введення авторитарного правління вирішуватиметься врешті-решт не в утаємничених кабінетах, а на рівні
масової свідомості.
Щоправда, тут ідеться не про те, що хтось може надати
гарантію проти спроб установити в країні авторитарний
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режим. Мова про інше – про некоректність «теорії змов»,
про те, що коли в суспільстві сформована висока громадянська культура, його неможливо навернути до авторитаризму. І навпаки – якщо в суспільстві й надалі домінуватиме
авторитарна свідомість, завжди з’явиться претендент на
роль вождя, який повного мірою скористається ситуацією,
аби ліквідувати нібито квазідемократичні інститути (розподіл влади, багатопартійність, виборчу систему), які почали
розвиватися, на його думку, не в тому напрямі.
В Україні за роки незалежності суспільні зміни відбувалися досить драматично. Як ми застерігали ще десять років
тому в згаданій вище книжці, «замість демократичного суспільства європейського зразка в перші роки незалежності
дедалі чіткіше став вимальовуватись образ “дикого” капіталізму латиноамериканського штибу – з різкими соціальними контрастами, мафіозною елітою, усепроникаючою
продажністю й розгулом насильства» [48]. Тобто в пострадянському суспільстві України відбувалася своєрідна «зміна
парадигми»: на місце радянського бюрократичного корпоративізму прийшов олігархічний корпоративізм. У процесі
його становлення, по-перше, виявилися регіональні особливості України, відсутність централізованого начала, дисперсність і навіть хаотичність взаємодії олігархів між собою й
олігархічних угруповань із державою. По-друге, відразу далася взнаки відсутність не те що якоїсь загальнонаціональної ідеї, а й будь-якої стартової суспільно вагомої мети –
кожна з груп намагалася використати поточну кон’юнктуру
для досягнення своїх суто групових, егоїстичних цілей. Універсальною «здобиччю» стала максимально висока політична рента на приватизований капітал. З утвердженням
олігархічного корпоративізму яскраво виявила себе третя
риса: підприємницька олігархія почала прибирати до своїх
рук левову частку ресурсів власності, а адміністративна й
політична олігархія – широко використовувати у власних
цілях владні повноваження. Взаємодія цих олігархій призвела до «розгулу» корупції, яка із супутнього явища перетворилася на сутнісне, осьовий елемент парадигми
олігархічного корпоративізму.
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Урешті-решт виявила себе й четверта характеристика –
український олігархічний корпоративізм замкнув процес
приватизації у вузькому колі, відсторонюючи від «розподілу» решту груп населення: країна з «відкритого акціонерного товариства» перетворилася на «закрите». Доходи
від нього отримує лише вузька група акціонерів, тоді як
решта не має можливості навіть «купити право співвласності на ринку». За таких умов розмови про створення середнього класу – пустопорожній звук. У той час як наші
«ліві» піднімають галас із приводу «грабіжницького капіталізму», а «праві» фарисейські б’ють поклони М. Тетчер,
ніхто не акцентує увагу на тому, що в процесі проведеної у
Великій Британії приватизації лише впродовж 80-х років
XX ст. частка акціонерів серед населення зросла з 7 до 20 %,
досягнувши вагомої цифри в 10 млн осіб. В Україні за роки
незалежності в населення накопичилися на рахунках і в
«панчохах» мільярди гривень, які не можуть бути використані на придбання активів перспективних компаній.
Отже, соціально вибухонебезпечна ситуація в країні для
Майдану 2004 р. була створена саме цим недолугим егоїзмом олігархів, який виявляється у послідовному дотриманні принципу закритості найважливіших сфер
політичного й економічного життя для осіб, які не допущені бути членами корпорації.
Дорогу до Майдану своїми егоїстичними діями вистелили самі олігархи, чиїми зусиллями суспільна безпека
України опинилася на межі громадянського протистояння.
Не визначивши свого місця в сучасному глобалізованому
світі, не набувши власної ідентичності, не досягши критичної маси соціального солідаризму й відповідальності за долю
країни, – зняти цю проблему неможливо.
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Глава 5. ВЛАДА І НАРОД: ЧИННИК ПОКОЛІНЬ
Ще у 2005 р. відповідь на запитання «Що робити?» видавалася простою і зрозумілою – виконувати накази Майдану.
Щоправда, на той час громадська думка так і не збагнула до
кінця «що ж це було?» Висловлювалися різні версії – від
«другої антикомуністичної (чи антитоталітарної) революції» і до «двірцевого перевороту», «зміни владних еліт».
У кожній із цих версій було певне раціональне зерно. Хоча
для цілісного й усебічного розуміння феномену Майдану,
певно, ще й нині не настав час. Надто злободенним виявилося це питання, надто зав’язане воно було на перебігу поточних політичних подій, щоб бути одностайно прийнятим
усім суспільством. Проте дискусії на цю тему тривають, а
отже, у громадській думці підтримується певний температурний градус щодо пошуку істини. І це радує. Адже сказано в Євангелії від Іоанна (розд. 8, вірш 32): «І пізнаєте
істину, і істина зробить вас вільними».
Осмислення недавнього минулого, яке стало нашим і назавжди залишиться з нами, дало змогу зрозуміти, що саме
на Майдані Україна шукала власний шлях у майбутнє, що
це дійство означало спробу розриву (як виявилося, не остаточну) із сподіваннями на «доброго царя» і готовність узяти
відповідальність за долю України на себе. Зрештою, люди
були ображені нехтуванням їхньої політичної волі й тими
масштабними фальсифікаціями підрахунків голосів, про що
постійно нагадували ЗМІ. Отже, у підсумку це було благотворним проявом того самого національного сорому, коли
кожний зрозумів, що, стерпівши таке приниження, ми надовго втратили б повагу один до одного й перспективу формування громадянського суспільства. Люди, які вийшли на
Майдан, воліли стати суб’єктом політики, а не об’єктом політичного маніпулювання.
Нині, на шостому році після Майдану, громадська увага
до цього феномену не стала меншою. Події 2004-2005 рр. висвітлюються навіть ще драматичніше. Наприклад, не можна
залишатися байдужим до такого судження: «Майдан був
бунтом проти сірості. Нам хотілося стати повноцінною скла272
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довою світу, його частиною. Не сателітом, не жебраком, не
проблемою, не геополітичним непорозумінням. Майдан був
заколотом тих, кому набридло, що наші численні стратегічні партнери вирішують наші проблеми за нас, без нас і
найчастіше – не на нашу користь. Майдан був повстанням
проти тих, хто обрав нашим майбутнім містечковість. Незалежно від того, у що це хуторянство нарядилося – у вишиванку чи косоворотку». Однак навряд чи розкриває суть
проблеми такий висновок: «Українські вожді продемонстрували вершину необачності – вони йти за народом, який їх
обрав, не захотіли» [1].
На нашу думку, проблема дуальної опозиції «влада –
народ» потребує ґрунтовнішого обговорення. Тут постає багато проблем: і феномен «просвітленості Майданом», і феномен молоді як «барометра революції», і феномен «влади
сірості», яким просякло наше сьогодення. Зрештою, ніхто
ще не спростував положення И. Гегеля про те, що народ гідний тієї влади, яку він терпить. Допоки терпить...
5.1. Дорога на Майдан
Отже, що спонукало людей вийти на Майдан? Які питання Майдан поставив і яких висновків дійшов? Чи відповідає соціальний капітал українського суспільства
вирішенню поставлених завдань? Наскільки нинішній соціум є консолідованим? Чи досягнуто згоди щодо стратегічної лінії поведінки своїх партнерів за умов глобалізації?
Наскільки громадяни України ідентифікують себе з тими
процесами у світі й своїй країні, що відбуваються на наших
очах? Усе це мало б зацікавити громадськість, керівні кола
України та її провідні політичні сили. І не лише під час виборчої кампанії, а щоденно й повсякчас, якщо ми цінуємо
народну довіру.
Почнемо з того, що зробимо невеликий «соціологічний
зріз» народних настроїв і сподівань за часів «просвітлення
Майданом» і одразу після Майдану. Звісно, можна тішити
себе даними соціологічних опитувань стосовно того, що рівень сприйняття респондентами України своєю Батьківщиною й після Майдану майже не змінився – 90,6 % у 2005 р.
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і 89,5 % у 2006 р. (дані Інституту соціології НАН України).
Однак це, так би мовити, сприйняття за фактом – у нашому
паспорті написано «громадянин України». Проте є й вагоміший показник – почуття національної гордості, покликане
засвідчувати прихильність широких верств населення до
державності, її політичної системи й нації. У 2005 р. почуття
національної гордості вперше за роки незалежності виявила
більшість населення України – 53,6 %, а ось у 2006 р. цей
показник знову знизився до 45,1 %.
Уже цей факт не міг залишити нас байдужими. Він засвідчив, що українська влада й українське суспільство
мають проблеми, які хоч і були зумовлені багато в чому
політичною кон’юнктурою, але вже стали сприйматися як
серйозний виклик структуруванню й консолідації суспільства. Керівництво держави мало б ще тоді прислухатися до
науковців, які зафіксували багато серйозних і тривожних
тенденцій. Ми успадкували суспільство, де влада й громадськість існували у двох паралельних світах і зустрічалися
двічі за чотири-п’ять років – на парламентських і президентських виборах. Більше того, держава, призначення якої полягає в забезпеченні балансу інтересів, усе більше
перетворювалася на засіб легітимізації перерозподіленої
власності.
Зведена впродовж 90-х років XX ст. до рівня «акціонерного товариства аж надто закритого типу» держава, власне,
набула такого вигляду, коли жоден її громадянин уже не міг
вижити, не порушуючи тих або інших законів чи приписів.
Підприємець мусив приховувати частину податків, оскільки
був неспроможний їх усі сплатити, збіднілий викладач –
брати хабарі в студентів, а лікар – у пацієнтів. Водночас
сила-силенна пересічних громадян роками не платила за комунальні послуги. Такий стан справ неминуче призводив до
негативних наслідків: у липні 2004 р. 82 % опитаних громадян засвідчили, що не почуваються господарями незалежної
держави.
І такі настрої були небезпідставними – дехто всерйоз
почав згадувати слова з партійного гімну «Інтернаціонал»:
«Держава дбала не про нас». Яскрава ілюстрація цьому – аб274
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солютно хибна модель нинішньої конкурентоспроможності
української економіки, заснованої на низькій вартості робочої сили. Таку модель можна застосовувати в умовах глибокої кризи й на початкових етапах формування ринкової
економіки. Надалі ж це безперспективно: жодна держава не
досягала значних успіхів у підвищенні добробуту нації за
цією моделлю. Проте ми продовжуємо дотримуватися саме
цього шляху первісного нагромадження капіталу. Частка
оплати праці в собівартості вітчизняної продукції залишається трохи більше 8 % [2], а в більшості країн Європейського Союзу зазначений показник становить 30—35 % [3].
У вітчизняних центрах зайнятості у 2006 р. зафіксовано
понад 2 млн незаповнених вакансій, а реально їх було ще
більше (при цьому кількість зареєстрованих безробітних
становила всього 700 тис. осіб). Щоправда, лише в 5 % вакантних місць зарплата становила понад 1000 грн, а в 70 %
– менше 500 грн (на той час орієнтовно 100 дол.). Усі розуміли, що проблема безробіття в Україні штучно нівелювалася й трансформувалася в абсолютно убогу й недостойну
людини заробітну плату, що ці вакансії ніколи не будуть заповнені. Однак не просто мирилися з таким становищем, а
й хвалилися ним: чиновник міг відрапортувати «нагору»
про ефективну політику створення нових робочих місць.
Тим часом виникали проблеми, які потребували нагального розв’язання: насамперед на національному рівні. Зазвичай країна, що тривалий час перебуває в кризовому
стані, намагається експлуатувати довкілля й ресурси до останнього (узяти хоча б регіон Донбасу з його постійними аваріями на шахтах). Власне, у всіх пострадянських державах
відбувається нещадна експлуатація ресурсів і застарілого
виробничого обладнання, що супроводжується руйнацією
довкілля. Однак в Україні ця ситуація доповнювалася ще й
чорнобильським синдромом. У суспільстві назрівала пекуча
проблема раціонального використання природних ресурсів,
а це актуалізувало питання про національний суверенітет і
захист «своєї землі».
Ці загрози відкривали простір для радикальних політичних діячів, але державні особи заспокоювали, що в них усе
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під контролем. Почала складатися загрозлива ситуація. З
одного боку, кризова економічна свідомість могла досягти
стану паніки й істерії, а згодом обернутися вибухом насилля
стосовно певних груп людей та їхніх справ. З іншого – екологічний шок спонукав ситуацію наростання відчуття
«спільної долі», а звідси і підвищення вимог до влади.
Наслідків не довелося довго чекати – невдовзі люди вийшли на Майдани (свідомо не говоримо в однині, оскільки в
кожного був свій Майдан) і тим самим задекларували свою
причетність і відповідальність за долю країни. Ми поділяємо
думку відомого українського економіста А. Гальчинського
щодо об’єктивних передумов Майдану, які не можуть зводитися до проблеми виборчих колізій і фальшування результатів голосування під час президентських виборів 2004 р.
[4]. Насамперед ідеться саме про ті суперечності, які назріли
на попередньому етапі бюрократично-корпоративної моделі
суспільно-політичного розвитку України. Оскільки головною функцією влади перших десяти років незалежності був
демонтаж комуністичної системи, то, реалізувавши її, модель повністю себе вичерпала. Проте з’ясувалося, що влада
своєчасно не забезпечила перехід до якісно нових демократичних принципів суспільного прогресу, створивши систему
стримувань і противаг небезпечній загрозі системної бюрократизації суспільства.
Проблему не можна зводити лише до «злої волі злочинної
влади». Суть її значно складніша: відсутність усталеної традиції національної державності, демократичних підвалин, незрілість національної еліти, відсутність середнього класу як
опори громадянського суспільства, тривала економічна криза
й галопівна гіперінфляція – усе це обмежувало можливості
впровадження реальних демократичних перетворень упродовж першого десятиліття незалежності. Давалися взнаки несформованість громадянської нації, відсутність реальної
підтримки з боку західних держав, на які свого часу покладалися великі надії. І тоді сталося прогнозоване – бюрократія,
дбаючи про власний інтерес, фактично приватизувала основні
атрибути держави. Саме ця обставина стала детонатором конфлікту на Майдані між державою і суспільством: «Це була ре276
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волюція, спрямована проти номенклатурно-бюрократичного
капіталізму, за якого влада і власність сконцентрувалися в
бюрократичній (за своєю генетикою) буржуазії. Майдан виступив із протестом проти цієї загрози розвитку українського
суспільства. Він висловив своє рішуче «ні» номенклатурнобюрократичному капіталізму, що набуває в нашій країні дедалі стійкіших ознак, стаючи самовідтворювальною
системою, що, по суті, уже втратила можливість еволюційного
реформування. Революційна ідеологія Майдану ґрунтувалася
передусім на зазначених оцінках» [5]. Отже, Майдан став
проявом класичної за своїм змістом соціальної революції, продовженням ґрунтовних суспільних трансформацій, розпочатих у 1991 р. Він став також спробою порушити питання про
забезпечення соціальної справедливості національною державою, апелюючи при цьому до незрілої політичної еліти, утягнутої у вир глобалістських процесів і перейнятої насамперед
реалізацією корпоративістських інтересів.
Майдан продемонстрував перед усім світом ресурсний потенціал українського народу, засвідчив зародження громадянського суспільства й української громадянської
(політичної) нації, визначив рівень вимог революції до політиків, яких вона привела до влади. Це вселило певний оптимізм, бо відтоді Україна стала більш енергійною й
демократичною державою, яка показала форми цивілізованої боротьби різних партій за владу як в уряді, так і в опозиції. Відомий американський фінансист Дж. Сорос на форумі
в Давосі 2007 р. так оцінив ситуацію в Україні: «У вас уже є
вільні засоби масової інформації, свобода слова. Вважаю, що
будь-який уряд цієї країни не мав би забувати про історію
Помаранчевої революції... І ми всі сподіваємось на позитивний розвиток політичної ситуації» [6].
Інша річ, що сподіватися на радикальне вирішення поставлених Майданом завдань було б необачно. Із цим згодні
й авторитетні зарубіжні аналітики: «Україна переживає не
одну, а цілих три трансформації: перехід від диктатури до
демократії, від колонії до самостійної нації та від економічного занепаду до оздоровлення й зростання. Небагатьом
країнам в історії людства довелося розв’язувати ці три про277

Глава 5. Влада і народ: чинник поколінь

блеми водночас» [7]. До того ж потрібно додати, що незрілість суспільства на цьому початковому етапі зіштовхнулась
із такою самою незрілою опозицією, яка ніколи не була послідовною й вийшла на Майдан, так і не висунувши чіткої
ідеології щодо свого бачення шляхів суспільного прогресу.
Власне, як влада, так і опозиція мали ідентичну генетику й
ідентичну ваду – відсутність стратегічного мислення. Народ
це відчув, що й позначилося згодом на електоральних симпатіях виборців, які у 2006 і 2007 рр. поділилися майже навпіл із відчутною ознакою регіоналізму. А це передусім
могло зумовити лише хронічне перетасування карт у верхньому ешелоні влади, а не зміну стратегічного курсу
країни. Перед Україною знову постала проблема формування нової еліти або тієї «третьої сили», яка, зрештою, запропонує «третій шлях».
Однак правлячий клас в Україні виявився не на висоті
поставлених завдань. Те олігархічно-корпоративне середовище, що склалося в Україні, неспроможне було розробити
належну модель постіндустріальної модернізації країни.
При цьому воно виявило неабияку вправність у блокуванні
будь-якого реформування державного апарату. Як би ми не
демонстрували свою прихильність до ідеї лібералізму, однак
повсякденна практика її реалізації в умовах розбалансованості державного апарату, суцільної корупції й відсутності
демократичних традицій неминуче ставила Україну перед
вибором між авторитарною й ліберальною моделями організації суспільно-політичного та економічного життя.
Тут не йдеться про вирішення цього вибору в площині
«або-або», оскільки розглядається не механічне запровадження вже усталеної у світі моделі управління – кожна модель завжди має пов’язуватися з наявним економічним і
культурним ресурсом країни, її традиціями та духовністю.
Потрібно наголосити також на тому значущому для нас аспекті, що Майдан чи не вперше за роки незалежності на
повну силу висунув не суто економічні, а духовні цінності –
цей неоціненний соціальний капітал. І саме з цього треба виходити, коли йдеться про забезпечення механізму технологічної модернізації України.
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Тут на нас чигали два ризики. Радянський тоталітарний
і авторитарний досвід здійснення «технологічних проривів»
переконав, що сформований за критеріями ідеологічної лояльності й виконавської дисципліни державний апарат
швидко втрачає зворотний зв’язок і здатність до адекватного
сприйняття реальних викликів. Саме тому критичний аналіз цього досвіду надає перевагу моделі ліберальної модернізації, властивістю якої є розкріпачення творчих сил і
використання підприємницької ініціативи. Однак, як засвідчує досвід 18 років незалежності, «невидима рука
ринку» потребує доповнення «видимою рукою» – цілеспрямованим державним регулюванням.
Не йдеться про повернення до радянської моделі «планової економіки». Сутнісною складовою цього регулювання
мало б стати приватно-державне партнерство як «третій
шлях» забезпечення співробітництва державного й приватного секторів національної економіки щодо реалізації капіталомістких проектів модернізації країни. Тоді в основу
національної консолідації могли б бути покладені не лише
архаїчно-традиціоналістські цінності українського народу,
а й новітній імідж країни, її конкурентоспроможність. Тоді
бути українцем у сучасному світі було б так само престижно,
як бути японцем, – традиційним у сфері культури та духовності й модерним у сфері виробництва.
Підвищення важливості знань та інформаційних ресурсів у житті країни змусили б соціальні сили нового технічного укладу, насамперед інтелектуальні верстви населення
нашої країни, відчути свій моральний обов’язок перед народом і залучитися до боротьби за владу. Представники соціальних груп, пов’язаних із «новою економікою» та
інноваційною сферою, технічна й гуманітарна інтелігенція
могли б потіснити вихідців із радянської номенклатури та
їхніх союзників-«братків», а отже, набути більшого значення в суспільстві. Саме тому ідея технологічної модернізації країни, спільна для всіх регіонів України, унаслідок її
етнорегіональної нейтральності могла б виступити в ролі однієї із сутнісних рис новітньої загальнонаціональної ідеї. Однієї, але не єдиної, оскільки політичний чинник не
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визначить ідентичність нації без глибинного самовияву її
душі, що ґрунтується на спільній історії, традиціях, культурі, героях і лиходіях, перемогах і поразках. Прагнення
знайти загальну форму моральної поведінки людей, що унеможливила б аморальні вчинки, зло й несправедливість, залишається актуальним і нині. І Майдан це підтвердив.
Отже, ідеться не лише про хліб насущний, а й про найголовніше – досягнення нового рівня самореалізації людини
на основі освіченості й духовних цінностей. Якщо пересічний громадянин переконаний, що від нього нічого не залежить, це неминуче призведе до інертності й конформізму,
пасивного наслідування способів мислення й поведінки натовпу, мовчазного визнання зверхності чиновника в ставленні до простої людини як до прохача, готовності
змиритися з нав’язуваною меншовартістю – як соціальною,
так і національною. Щоправда, було б некоректно приписувати занизький рівень самооцінки українців лише поточному моменту, адже комплекс меншовартості й
другосортності насаджувався у свідомість нашого народу
впродовж віків. Свою негативну роль відіграли й наслідки
тоталітаризму – репресії, голод і депортації, які завдали глибокої моральної травми народу й спричинили його подальшу
деградацію. За вісімнадцять років незалежності цю моральну травму ще не подолано.
На жаль, результати «великого стояння» на Майдані не
виправдали сподівань середнього й дрібного підприємництва, а політичні лідери, які взялися представляти його інтереси, виявилися «не на висоті становища». Загалом
ситуація в країні «зависла». Нагальною залишається проблема переформатування політичної конфігурації українського правлячого класу.
У цій ситуації олігархічний корпоративізм почав виявляти тенденцію до переходу у фазу авторитаризму. Логіка
такого процесу досить проста: якщо будь-яке угруповання
починає контролювати державу, а отже, використовувати у
своїх інтересах державну власність і основні ЗМІ, то це означає, що олігархічний корпоративізм уступає у свою найвищу й останню стадію авторитарного корпоративізму.
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Інакше кажучи, політична криза, яка розгортається останнім часом, кидає виклик суспільству, і воно неминуче відгукнеться на загрозу авторитаризму застосуванням тих
форм, які адекватні його історичному досвіду.
За цих умов насторожує те, що практика різних «перебудов», які ми винесли з історичного досвіду перебування в імперії разом із радянським минулим, може штовхнути
частину суспільства до пошуку виходу в мобілізації силових
структур: також своєрідних замкнених корпорацій, які
мають специфічну етику й кодекс честі, а також месіанське
уявлення про власну роль у житті країни. Такі корпорації
завжди були «системою стримувань і противаг» у недемократичному суспільстві, тому варіантом вирішення політичної кризи за допомогою силових структур не потрібно
нехтувати. Питання лише в тому, наскільки суспільство готове заперечити або визнати за силовиками право на подібне
втручання. Можливо, частина «старої еліти», відчуваючи
необхідність змін, зможе перейнятися впевненістю в «пробивній здатності» силових структур. Подібних прикладів у
світі безліч – від Греції, Туреччини й Чилі до «гекачепістів»
у серпні 1991 р.
Інша частина суспільства тяжіє до встановлення консенсусної демократії, коли різні угруповання корпоративної
еліти дійдуть згоди і кожна з них зможе знайти своє місце в
соціальній структурі й не почуватиметься при цьому пригнобленою. Якщо буде досягнуто згоди поміж корпоративних
еліт, суспільство, зважаючи на мирний характер акцій на
майданах Києва навесні 2007 р., сприйме таке рішення позитивно. Зрозуміло, що оптимальним механізмом узгодження
інтересів корпоративних еліт є демократія, яка у сфері політики є виявленням «ринку» в економіці. Як ми забули про дефіцит в умовах ринкового господарства, так само повинно
бути й на «політичному ринку»: якщо люди розчарувалися в
одних лідерах, у них має бути можливість обрати собі інших.
Делікатно оминаючи питання «якості» й кількості політиків,
зазначимо, що в суспільстві має діяти правило: отримуй того,
кого вибрав, але запам’ятай – «товар обміну не підлягає».
Принаймні хотілося б, щоб було саме так.
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Хочеться сподіватися також на незворотність домовленості лідерів країни, їхнє глибоке переконання в тому, що
політичну кризу можна діалектично «зняти» лише демократичним шляхом, опираючись на корпоративні еліти, підтримані широкими народними масами. Потрібно пам’ятати, що
популістська любов до будь-якого вождя рано чи пізно завершується глибоким розчаруванням. Стабільним і неперехідним є відчуття власного інтересу, на якому треба
будувати виборчу стратегію замість розпалювати ненависть
до конкурентів і спекулювати на наївності пересічного виборця. Якщо ж поваги до чужого інтересу не буде, якщо частина корпоративних еліт буде загнана в глухий кут, це
неминуче призведе до дестабілізації, котра може завершитись як деградацією політичного режиму, так і розпадом
країни. Ми маємо цього уникнути.
На жаль, з огляду на історичні обставини нині в Україні
діють чинники, які гальмують піднесення політичної культури українських можновладців. Перший із них – неадекватна назрілим проблемам якість нашої політичної еліти,
яка успадкувала старі підходи й технології розв’язання нагальних завдань. Інший – відсутність чіткого розуміння як
серед еліти, так і суспільства загалом траєкторії розвитку
України. Обидва чинники впливають на характер корпоративізму в нашій країні, який не має демократичного наповнення, де домінують олігархічні складові з тенденцією до
переростання в авторитарний корпоративізм з яскраво вираженими клієнтсько-патронажними відносинами латиноамериканського штибу. За таких умов держава й надалі
недостатньо ефективно виконуватиме свою головну роль –
створення прийнятних правил гри, тобто рівної конкуренції
для всіх суб’єктів господарської діяльності, – віддаючи
більшу частку преференцій «своїм», обходячи законодавчі
механізми.
Тут, мабуть, мають рацію ті, хто звертає увагу на можливість запозичення Україною досвіду Росії. Ще на початку
свого правління Президент Росії В. Путін установив новий
формат відносин із великим бізнесом, надаючи політичному
процесу формування корпоративізму певної логіки. Насам282
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перед ідеться про відмову від персоналістської моделі взаємодії з бізнесом – було запропоновано формальні, інституціоналізовані (через спілки, асоціації) форми контактів. Так
бізнес відділили від політики, а свавіллю олігархії поклали
край. За таких умов конкуренція загалом відбувається між
легально організованими групами інтересів, а суб’єкти господарювання змушені діяти в установленому Кремлем правовому полі.
На певному етапі реформування Російської Федерації,
за В. Лоскутовим, «усі інтелектуальні сили сучасної російської влади кинуті на ідеологічну боротьбу з ненависними
олігархами», а «боротьба з конкретними олігархами, їхня
“рівновіддаленість” за кордон і до в’язниць – лише перший
і не найголовніший етап» [8]. Водночас проблема олігархічного корпоративізму піднімається до рівня одного з
провідних напрямів публічного обговорення. Проглядається навіть дотримання принципу історизму – етапів
розвитку корпоративізму. Зокрема, зазначається, що олігархічний капіталізм у Росії є «природним і закономірним
продуктом детоталітаризації радянського народовладдя»,
більше того, «олігархічний капіталізм – це своєрідне ЕХО
тоталітаризму, повернення до тоталітаризму», однак це
неминучий етап «формальної подемократизації тоталітаризму». Особливо наголошується на тому, що як тоталітаризм був пов’язаний з радянською формою соціалізму, так
і олігархічний капіталізм пов’язаний із формальною демократією.
Підсумовуючи, олігархічний корпоративізм у Росії тепер
уважають проміжною, хоча й відносно самостійною формою
розвитку «єдності» влади й суспільства. Дехто з аналітиків
жартує: «Мавр зробив свою справу, мавр може сісти до в’язниці». Проте російські дослідники акцентують увагу на фазі
переведення економіки країни з приходом В. Путіна у фазу
державно-олігархічного корпоративізму: виконробом цієї
великої будови стає всюдисуща держава, яка й перетворюється в процесі нестримного будівництва «суверенної
(неформальної) демократії» на основного капіталіста російського суспільства.
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Логіка розвитку корпоративізму має ще й такий вигляд:
державно-олігархічний капіталізм поступово повинен трансформуватися в державно-монополістичний капіталізм, який
уважається найефективнішою формою досягнення мети – детоталітаризації радянського минулого. Далі передбачається
ще одна фаза, якою дослідники умовно називають «державноімперіалістичним капіталізмом», тобто особливим відгалуженням та етапом розвитку «суверенного капіталізму в умовах
глобалізації». Ідеться про створення транснаціональних «одержавлених» корпорацій і забезпечення системи їх життєдіяльності, сприяння зрощуванню промислового й фінансового
капіталу, вивезенню і ввезенню, централізації й концентрації
капіталу. Поки що все це проглядається в Росії лише як можлива тенденція: «Йде активна перебудова відносин з мексиканського на південнокорейський варіант розвитку».
Прогнозується, що процес корпоративізації в Росії має
завершитися насиченою й достатньо глибокою лібералізацією й соціалізацією капіталу та держави, коли чиновник
уже не матиме потреби виступати консолідованим капіталістом усієї країни. Досить умовно цю нову форму розвитку
корпоративізму пропонується назвати «державно-партнерський капіталізм», передбачається поєднати досвід державного соціалізму й державного капіталізму, а отже, в разі
успіху, перегорнути останню сторінку радянського тоталітарного суспільства.
Певна річ, шлях цей складний і звивистий, але саме тому
в Україні до нього потрібно ставитися обережно і з належною увагою, принаймні вивчати цей процес, який, поза всяким сумнівом, впливатиме на процеси в Україні. З огляду
на зазначене, напрошується думка, що нинішня політична
реформа в українському суспільстві, тобто перехід до парламентсько-президентської форми правління, не сприятиме
удосконаленню корпоративізму. Цілком вірогідно, що наявну систему олігархічного корпоративізму не лише не буде
подолано, а навпаки, закріплено й легалізовано в парламентській моделі влади. Ідеться про те, що олігархічні групи
«звільняться» від опіки Президента України, його економічного арбітражу й отримають владу монополізувати бізнес284
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сектори, галузі, витісняючи з кращих «ніш» дрібний і середній бізнес. І в цьому їм уже ніхто не зможе стати на заваді.
Припускаємо, що саме в цьому й був основний задум політичної реформи в Україні.
Засторогу щодо такого варіанта розвитку подій викликають і деякі коментарі російських політологів. З одного боку,
вони наголошують на тому, що парламентаризм для України є оптимальною формою правління. Україна, мовляв,
багатополярна, вона має кілька значущих політико-економічних центрів (Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Київ,
Одеса, Львів), два культурні ареали (східний і західний),
специфічну автономію Крим, кілька регіональних кланів
(донецький, дніпропетровський, київський тощо). Інакше
кажучи, російські політологи намагаються довести, що конкурентність українського політичного поля запрограмована
її історико-культурно-політичними особливостями.
Однак те, що для України добре, виявляється неприйнятним для Росії: тут наводяться зовсім інші аргументи й критерії – усі ці цивілізаційні й регіональні особливості відходять
на другий план. Зокрема, стверджується, що для Росії
зовсім не годиться парламентська форма правління:
«З огляду на особливості, парламентаризм для Росії менш
прийнятний, аніж для України. Він забезпечує більшу свободу волевиявлення, але чи буде він ефективним з погляду забезпечення гідності, безпеки й добробуту громадян нашої
країни? З погляду пострадянської інтеграції (курсив наш. –
Авт.), думаю, що парламентаризм в Україні й президентський режим в Росії – це те поєднання, яке може дати хороший результат. За умов парламентської демократії
проросійські сили будуть краще представлені в органах влади
братньої держави... З погляду російсько-українських відносин політична реформа, безумовно, на руку нашій країні» [9].
Коли порівняти прогнозований російськими аналітиками курс на розбудову «державно-імперіалістичного капіталізму» в Росії зі сподіваннями досягти у відносинах з
Україною «пострадянської інтеграції», то всім нам варто замислитися, чи буде політична реформа «на руку» національним інтересам України.
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5.2. «Барометр революції»
Що не кажи, а студентська молодь відіграла в перші дні
Майдану чи не вирішальну роль, ставши тією закваскою, на
якій визріли пишні хліби людських надій і сподівань України на добро. Саме молодь є «барометром революції», тому
потрібно зважати на те, на яку погоду вказував цей барометр
у перші пореволюційні місяці. Насамперед не варто зводити
перебування молоді на Майдані до традиційного юнацького
максималізму. Екстремальну форму поведінки завжди диктують екстремальні умови життя. Як би хто традиційно не
журився, що молодь, мовляв, нині не та, але сучасні молоді
люди самим життям поставлені в умови досить-таки агресивного міжнародного конкурентного середовища. А це потребує від них максимальної мобілізації фізичних і
духовних сил для того, щоб відповісти на виклик часу і
знайти своє місце в житті.
Потрібно враховувати, що система освіти в Україні була
спрямована на те, щоб молодь усвідомила свою відповідальність за долю країни, у якій їй судилося жити й самореалізовуватися. У навчальному процесі наголошувалося на
неминучості переходу від ери індустріалізму до інформаційного суспільства, що потребує справжньої революції знань,
а отже, і революції в навчанні. Звідси розкутість у волевиявленні й демократичність у переконаннях.
Сучасну молоду людину неможливо уявити без мобільного телефону, у якому закладено надзвичайно багато потенційних можливостей. І така оснащеність не данина моді, не
забаганка, а нагальна потреба, оскільки, за даними західних
дослідників, без належної інформаційної насиченості ніхто
в наш час не може гарантувати молодим людям гідні умови
життя й цікаву роботу. За прогнозами, лише чверть усіх працівників матиме шанс на повну зайнятість, та й то за умови,
що кожному доведеться протягом життя кілька разів змінювати фах. Отже, завдяки антиавторитарним настановам у сучасній системі освіти нині кожен стає водночас і учнем, і
вчителем. Більше того, уже не дивина, коли саме діти стають важливим чинником революції в засобах комунікації.
Так, уряд Фінляндії залучив 5 тис. учнів, які навчали своїх
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учителів прийомам користування комп’ютером та інформаційними технологіями. Зі свого боку, завдяки електронним
інтерактивним засобам комунікації кращі вчителі нині можуть навчати тисячі людей.
Сучасна молодь уже не обтяжена імперською ностальгією, вона розуміє, що країна не обов’язково має пнутися
до великих держав, щоб вийти на передові рубежі у світі.
Важливо, щоб у країні був далекоглядний уряд, а освітня
система постійно контролювалася жорсткою і вимогливою
критикою. Наприклад, уряд Сінгапуру в 1999 р. так охарактеризував свою країну XXI ст.: «Нація, яка постійно навчається». І це не декларація – уже витрачено 1,5 млрд
доларів на інформаційні технології в школі. Результат очевидний – на двох учнів тут припадає щонайменше один
комп’ютер, усі школярі мають безкоштовне підключення
до Інтернету. Чи це не є яскравим свідченням того, що революція в навчанні – найважливіша революція в людській
історії, у ній – таємниця впевненого переходу у XXI ст. і великих, і малих держав.
У нас ситуація поки що інакша. Однак не все добре складається і в розвинених країнах Заходу, а виступи молоді у
Франції щодо захисту свого права на роботу після здобуття
освіти – яскраве тому підтвердження. Не можна виправдати наявну у світі систему, коли до верхівки, яка становить 20 % населення, потрапляє 60 % національного
доходу. Така соціальна модель прирікає значні верстви населення на бідність і неосвіченість, призводить до злочинності, наркоманії, розчарування, насильства й соціальних
вибухів. Не секрет, що в багатій Західній Європі 19 млн чоловік не могли знайти роботу ще до кризи 2008 р., а в іще
багатшій Америці 20 % молоді були безробітні, тоді як фірмам, що займаються високими технологіями, бракувало
персоналу. Західні дослідники констатують, що «понад половину молодих американців закінчують школу, не володіючи відповідними знаннями, потрібними для того, щоб
знайти пристойну роботу». Подекуди навіть знання випускників університету втрачають свою актуальність ще до
його закінчення [10].
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Ми не прагнемо «знайти в чужому оці порошинку», а
лише хочемо зрозуміти проблеми й перспективи нашої молоді, пояснити їм, що нинішня доба потребує самостійності,
упевненості в собі. Вони повинні стати справжніми творцями власного майбутнього, інакше на них чекатиме безрадісна альтернатива «сировинного придатку» розвинених
країн, оскільки ручна праця, за всієї поваги до людей, що
нею займаються, нині асоціюється зі злиденністю. На нашу
думку, молодь на Майдані це розуміла й протестувала саме
проти альтернативи «сировинного придатку», виступала за
перспективу входження України в Європу як рівної серед
рівних.
І вона мала рацію, оскільки на її боці світовий досвід.
Проблеми, які виникли перед нами, інші країни зуміли
розв’язати саме завдяки інноваційному розвитку, запровадженню новітніх технологій. У Сполучених Штатах ще в
50-і роки XX ст. 60 % працівників були робітниками, нині
їхня частка знизилася до 13 %, при тому, що майже 24 % національного валового продукту, як і раніше, дає промисловість. Потрібно враховувати й світові тенденції в аграрному
секторі, особливо зважаючи на наше побивання з приводу
«загибелі села». Спочатку 90 % населення у США також було
фермерським, нині цей показник становить 3,5 % і дедалі
знижується, хоча держава створює належні умови для ефективного фермерства. Таким є життя, і його треба сприймати
адекватно [11]. Ще один приклад – Ірландія. Двадцять п’ять
років тому це була бідна сільськогосподарська країна, нині
вона посідає друге місце після Сполучених Штатів серед світових експортерів комп’ютерних програм.
Отже, майбутнє наших дітей залежатиме від того, як
швидко вони зуміють засвоїти нові уявлення про світ, навчаться поєднувати навчання з потребами своєї країни й
епохи, усвідомлять, що основним суспільним капіталом стає
сила людського розуму, знань і творчого мислення. Власне,
національна ідентифікація дедалі менше пов’язуватиметься
з поняттями «національна економіка» чи «національний
продукт». Основним і чи не єдиним надбанням нації стануть
уміння її громадян набувати навичок, пропонувати нові
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шляхи розв’язання проблем і примноження цінностей. Хто
володітиме цими можливостями, той уступить в еру інформаційних технологій, в інакшому випадку – безробіття,
злидні й безвихідь.
Потрібно віддати належне нашій студентській молоді та
її адекватному розумінню проблем свого подальшого становлення. Насамперед хотіли б звернути увагу на те, що під час
Майдану не було надмірної «політизації», яка б відволікала
молодь від завдань здобуття освіти чи вирішення суто молодіжних проблем. На запитання соціологів Інституту соціальної та політичної психології Академії педагогічних наук
України: «Якою мірою вас цікавить політика?» – відповіді
за віковим цензом були такі: «дуже цікавить» – 13,14 % (до
30 років), 21,20 % (30—55 років), 26,60 % (понад 55 років).
Отже, у цьому питанні старші покоління були більше заангажовані в політику. Водночас «певного мірою» політика цікавила 74,74 % молоді до 30 років, а «зовсім не цікавила» –
12,11 % опитаних. Тож погляди молоді були досить збалансованими.
Не минули марно й роки виховання молоді в дусі толерантності, ідейного плюралізму й урівноваженого ставлення
до думки інших. На запитання про ставлення до сил, одні з
яких відстоюють шлях соціалізму, а інші – капіталізму, відповіді молоді до 30 років були такими: «підтримую прибічників соціалізму» – 11,37 %, «капіталізму» – 16,02 %, «тих
і інших» – 27,13 %, «не підтримую жодну з сил» – 21,19 %.
Отже, актуальність поставленої проблеми в ключі «або-або»
для молоді втрачена, а можливо, й надумана. Її більше турбує стабільність і прогнозованість розвитку в країні. Погляди молоді на час опитування мають широкий політичний
спектр: комуністичній ідеї симпатизували 1,29 % опитаних
до 30 років, соціалістичній – 5,67 %, соціал-демократичній
– 14,43 %, зеленій – 4,12 %, ліберальній – 1,03 %, християнсько-демократичній – 2,58%, національно-демократичній – 11,86 %, націоналістичній – 1,55 %, будь-якій іншій
– 1,55 %, жодній ідеології не симпатизували 10,82 % опитаних. Із зазначеного випливає, що ані ліберальна, ані націоналістична ідеї не мають широкої підтримки в молоді,
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яка, мабуть, більше тяжіє до центристських ідеологій – соціал-демократичної, лейбористської чи національно-демократичної.
Проявилося врівноважене ставлення молоді до забезпечення стабільності й порядку в країні завдяки поєднанню
державних і ринкових методів управління економікою
(у дужках – усі вікові групи в Україні загалом): цю думку
підтримали 54,55 % опитаних до 30 років (47,06 %), бажали
б мінімізувати участь держави – 5,71 % (5,77 %), повернутися до планової економіки на основі повного державного
контролю – 18,7 % молоді (29,81 %).
Чи не найбільшим завоюванням Майдану молоді люди
вважали забезпечення можливості вільно виявляти свої політичні погляди. Показовим є те, що на запитання: «Чи можуть сьогодні в Україні люди вільно висловлювати свої
політичні погляди?» – думки молодшого й старшого поколінь майже збігалися: «ні» – 21,91 % (20,48 %), «важко сказати» – 21,13 % (21,04 %), «так» – 56,96 % (58,49 %).
Майже така сама одностайність поглядів простежувалася й
стосовно вступу України до Європейського Союзу: «швидше
негативно» – 19,85 % (19,90 %), «важко сказати» – 31,44 %
(32,91 %), «швидше позитивно» – 48,71 % (47,19 %).
Отже, підбиваючи підсумки основних результатів Майдану, можна стверджувати, що це була насамперед революція національної свідомості, революція людської гідності та
революція громадянської відповідальності значної частини
населення, насамперед молоді, за подальшу долю країни.
Люди вийшли з Майдану духовно очищеними, з надією й
сподіваннями на краще. Інша річ, що з часом відбувся розрив між завищеними сподіваннями на негайне утвердження
соціальної справедливості в суспільстві й реальними можливостями України задовольнити ці очікування.
Власне, процес переоцінки цінностей відбувається постійно, і до цього потрібно ставитися з розумінням. Тут основне вчасно помітити – відбувається відхід від засадничих
положень чи йде процес уточнення позицій, відповідно до
поточного моменту. Соціологічні дані Інституту соціальної
та політичної психології Академії педагогічних наук
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України за листопад 2005 р. беззаперечно підтвердили, що
революції в її класичному розумінні в Україні не відбулося,
але найбільше молоддю й громадськістю України поціновується те, що завдяки Помаранчевій революції люди повірили, «що ситуація в країні залежить саме від них, а не від
того, як домовляться у вищих ешелонах влади». Таке твердження підтримали 51 % опитаних до 30 років, не погодились із ним 21,6 %, а 27,2 % вагалися з відповіддю. Той
факт, що більшість опитаних повірила у власні сили, відчула себе суб’єктом історії, – і став визначальним підсумком
Майдану.
Проте в ЗМІ часто зміщуються акценти в трактуванні соціологічних даних щодо розвитку подій в Україні: у «правильному» напрямі вони розвиваються чи навпаки.
Виходить, що майже 3/4 населення вважає, що події йдуть
у неправильному напрямі. Проте це не так. За останніми даними, 19,9 % молоді вважає, що обрано правильний шлях,
29,2 % – неправильний, а 50,5 % усе ще вагається з відповіддю. Отже, драматизувати такий стан справ не варто, навпаки, треба віддати належне вдумливому підходу молоді до
умовиводів щодо останніх подій, виокремити таку позитивну рису, як їх відхід від горезвісного бездумного «одобрямса».
Більше того, відбуваються зміни й у ставленні до політичного курсу країни, який викликав у молоді якщо не заперечення, то принаймні сумнів і неприйняття. Насамперед
ідеться про політику реприватизації: 50,5 % опитаних
молодих людей сумніваються в ній, а 28,4 % – відкидають.
Багато респондентів шкодує (53,9 %), що в країні «не
знайшлося гідних керівників» для втілення в життя філософії Майдану, і стільки ж уважає, що його плодами «користуються лише політики й олігархи». Не викликали довіри в
молоді й ті заходи, які вживалися для боротьби з корупцією,
а також переслідування деяких опозиційних лідерів.
Звичайно, ситуація в країні складається неоднозначно, і
в ЗМІ час від часу побутує думка про неминучість нового
Майдану. Такої думки дотримується значна частина молодих людей, хоча загалом більшість уважає, що для стабілі291
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зації становища в країні потрібен час. Можна навіть сказати, що молодь переймається тим, як би не нашкодити радикальними кроками. Так, з одного боку, тривалий час
зберігався наступальний настрій і 36,8 % вважали, що «масові виступи протесту – це єдиний спосіб домогтися змін на
краще». Проте, з іншого боку, лише 23 % респондентів погодилися з тим, що «нині Україні потрібний новий Майдан»,
43,9 % не погодилися з цим твердженням, а 32,8 % вагалися
з відповіддю. «Як би важко нам не жилося, головне – зберегти в Україні мир і спокій» – «згоден» – 66,4 %, «не згоден» – 17,6 %, «важко сказати» – 15,9 %.
Зрештою, це є той «сухий осад», який залишився молоді
після революції духу й людської гідності. Варто зважити на
ставлення молоді до сформульованої соціологами провокаційної тези: «Незалежність України не принесла нам нічого
доброго». У 2005 р. з нею погодилися лише 22,3 % молоді,
тоді як в 1998 р. – 37,8 %. І навпаки, з цією тезою категорично не погодилися 50,2 %, а ще 27,2% не могли визначитися з відповіддю. Отже, зрушення очевидні. У країні
підростає нове покоління, яке виховувалося в дусі демократизму й не сприймає імперський авторитаризм. Лише п’ята
частина молоді до 30 років згодна провести референдум і відновити СРСР. І навпаки, 79,9 % молоді нині переконано:
«Хоча на шляху нашої державності багато перешкод, я все
одно вважаю, що Україна має бути незалежною». Не погодилося з цим положенням лише 6,4 % молодих людей, вагалися з відповіддю 13,5 %.
Зрозуміло, є регіональні відмінності, зокрема щодо української мови як єдиної державної: «згоден» – 53,7 %, «не
згоден» – 34,6 %, «важко сказати» – 11,3 %. Немає цілковитої впевненості в можливості найближчим часом досягти
порозуміння між Сходом і Заходом України. Проте молодь
глибоко усвідомлює нагальну потребу подолання цього,
часом штучно інспірованого протистояння і підтримує тезу:
«Нам треба забути про помаранчевий колір і виходити з
того, що у нас є колір державного прапора, який має об’єднати всю Україну»: «згоден» – 67,4 %, «не згоден» – 13,2 %,
«важко сказати» – 18,8 %.
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Варто наголосити, що наведені дані стосуються саме молоді – покоління, яке формувалося вже за часів незалежної
України і яке демонструє нині зародки нового мислення й
пошуку нових раціональних шляхів і резервів для відповіді
на виклик часу в контексті конструктивного діалогу.
5.3. Амплітуда інверсії
Потрібно визнати, що українське суспільство – усе ще не
позбулося впливу тоталітарного минулого, який доведеться
долати не одному поколінню. Ідеться про характерне для тоталітарного режиму так зване інверсійне мислення, коли
дійсність сприймається в контексті дуальної позиції «або
ми, або вони», коли та чи інша політична сила штучно спрямовує гнів народу проти «внутрішніх ворогів»: гасло «грабуй награбоване» в 1917 р., культурна революція в Китаї
тощо. Таке інверсійне мислення активізується в стресовій
ситуації, пов’язаній із браком або, навпаки, з надлишком інформації, яку за екстремальних умов неможливо ані осмислити, ані усвідомити, ані знайти раціональних шляхів
виходу із ситуації, оскільки масово спрацьовує механізм
емоційного прийняття рішень. Інверсійне мислення отримує надто сильний імпульс за умови культивування морального ідеалу, коли «третього не дано», коли людина має
обирати свою позицію в межах визначеної дуальності:
«добро – зло», «гарний – поганий», «корисний – шкідливий». Наростання дезорганізації в суспільстві, масових
фобій щодо носіїв «світового зла», викривання «перевертнів» тощо може довести маси до стану соціального кипіння
і переконання, що проти прихильників старого можна застосувати будь-які засоби, оскільки «праведна мета» виправдовує будь-які методи.
За таких умов свідомість людини потрапляє у своєрідну
інверсійну пастку – віру в те, що відмова від «зла» й
«омани» автоматично приводить до «добра» й «істини». Ця
логіка знайшла своє відображення у фразі, що приписується М. Бакуніну: «Жага руйнування є творчою
жагою». Послідовниками лідера анархізму ця фраза була
доведена до логічного кінця: «Жага руйнування є жагою
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творення». Подібний тип мислення можна відобразити в
словах Наполеона, які любив повторювати В. Ленін: «Спочатку потрібно ув’язатися в справу, а там побачимо». Тобто
будь-яка руйнівна справа передбачає позитивний результат. Інакше кажучи, інверсійна пастка пов’язана з уявленням, що руйнування «старого ладу Брехні» автоматично чи
майже автоматично, у разі приходу до влади певних людей,
зумовлює торжество «суспільства Правди». Ось у цьому й
полягає смертельна небезпека інверсійного мислення в надзвичайній ситуації транзитивного суспільства, коли нормальне існування й подальший успішний розвиток
потребує не лише пошуку діалогу й компромісу, а заборони
на інверсію. Можливість економічних реформ визначається саме здатністю суспільства відмовитися від інверсійного мислення, що водночас послаблює звичні форми
авторитаризму й тоталітаризму [12].
Президентська виборча кампанія 2004 р. в Україні, а
надто її специфіка – крайнє протистояння сторін, широка
участь населення в масових акціях, нетрадиційний шлях виходу з політичної кризи – вплинули на умонастрої українського електорату. Аналітики зазначали, що навесні-влітку
2005 р. в країні загалом підвищився рівень громадської
довіри населення до представників владних структур (президента, парламенту й уряду). Отже, люди повірили в можливість створення суспільних інститутів, які б регулювали
загальноприйняті спроби досягнення загальнодержавної
мети. Громадяни України сподівалися на успішне пристосування до різко зміненої після розпаду СРСР соціальної ситуації. Очікувалося впровадження прозорих правил гри,
успішних дій проти корупції, зниження рівня антисоціальної поведінки тощо. Висловлювалася впевненість, що виявлені тенденції є початком процесу формування нового
ціннісно-нормативного базису національної консолідації й
громадянської ідентифікації. Хотілося сподіватися, що емоційне піднесення населення України буде тривалим, рівень
політичного оптимізму триматиметься до парламентських
виборів, і на такій самій високій емоційній хвилі суспільство житиме далі.
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Проте соціологи зазначали, що маятник соціальних настроїв може так само різко хитнутися в протилежний бік.
Як наслідок, ще й року не минуло після Майдану, а український соціум продемонстрував діаметрально протилежний
революційному синдром, який можна охарактеризувати
фразою М. Гоголя з «Тараса Бульби»: «Лучше б и не было
того пира». Знову в країні запанувало тривожне передчуття:
невже й цього разу невдала спроба реалізації завдань самоорганізації суспільства приведе до пошуків правди десь
зовні?
Соціологічні дослідження, проведені наприкінці вересня
2005 р., дали підстави для невтішного висновку: як не намагалися викликати «дух Майдану», суспільство у своєму
ставленні до політиків «нової хвилі» почало повертатися в
«домайданний стан». Рейтинги довіри до «лідерів революції» знизилися до дореволюційного рівня. Зокрема, 60,6 %
населення країни почало вважати, що Україна рухається в
неправильному напрямі, і лише 16,5 % – у правильному,
хоча в березні 2005 р. 70 % респондентів уважали, що суспільство розвивається у правильному руслі. Знову поширилися чутки про «зраду», що хтось має відповісти за невдачі
держави, а це передусім, як би нам того не хотілося, почало
об’єктивно відроджувати психологію «полювання на відьом».
Було б легковажно стверджувати, що проблема полягає
в якійсь «злій волі» українського народу. Швидше за все
йдеться про те, що суспільство вкотре потрапило в лабети інверсійної пастки, хитнулося в діаметрально протилежному
напрямі й продемонструвало відсутність відпрацьованої традиції позитивного розв'язання кризових ситуацій. Вочевидь
процес розшарування та ієрархізації суспільства триває,
процвітає кумівство й корупція, а це означає, що «нові
люди» не зуміли прорахувати потенційні можливості того
соціального середовища, яке вони намагалися модернізувати. Попри базові культурні чинники, не вписуючись в усталені впродовж віків традиції, ці новаторські сили
продемонстрували, що не знають, що чинять, і провокують
тим суспільну катастрофу. Звідси марні сподівання пере295
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вести проблему в русло моралістичного трактування поняття «зрада» з боку окремих осіб, оскільки йдеться
швидше за все про нездатність суспільства загалом вийти на
вищий рівень соціальних відносин, не порушуючи при
цьому, а модернізуючи тип традиційної соціонормативної
культури – народні поняття й уявлення про «добро» та
«зло», про «кривду» і «справедливість», про «істину» й «неправду».
З історії відомо, що це може, зрештою, завершитися тим,
що подолання соціокультурних суперечностей відбудеться
через утвердження певного різновиду авторитаризму, який
силовими методами розчавить «юрбу», яка так і не зуміла
стати народом й утвердити свою волю. Потрібно зважати й
на те, що в нашій історії ніколи не бракувало «претендентів
на булаву», які схилялися до авторитарного вирішення нагальних проблем. А народ, як це вже не раз траплялося,
може сприйняти таку форму влади як «неминуче зло»,
котре, однак, позбавить його осоружної проблеми свободи
вибору й прийняття рішень. Саме тої свободи, від якої його
відлучали за часів радянського тоталітаризму, компенсуючи
казенним пайком прожиткового мінімуму й примітивним,
але гарантованим комфортом.
Про цю можливість свідчать чинники, які простежувалися під час соціологічних опитувань служби «Соціс» у вересні 2005 р. Так, за роки незалежності населення України
певною мірою вже пристосувалося до раптової зміни способу
життя та до нових ринкових умов і, можна припустити,
майже змирилося з теперішнім статусом. Тому на запитання: «Чи вистачає вам уміння жити за нових суспільних
умов?» – відповіді поділилися так: «вистачає» – 34,2 %,
«важко сказати, вистачає чи ні» – 29,5 %, «не вистачає» –
31,7 %. Тож суспільство досягло певного ступеня рівноваги.
Тішило те, що лише 31,6 % опитаних не мали належної роботи, 33,9 % відповіли, що роботи «вистачає», а 13,2 % не
могли визначитися – «важко сказати, вистачає чи ні». Люди
досягли нарешті певного рівня добробуту («більш-менш вистачає»): мають гарне житло – 50,5% (14,6 %); потрібний
одяг – 60,1 % (14 %); потрібні меблі – 51,4 % (12,8 %); мож296
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ливість купувати найпотрібніші продукти – 50,2 %
(16,3 %); вистачає ініціативи та самостійності у вирішенні
життєвих проблем – 47,7 % (26 %); можливості працювати
з повного віддачею – 39 % (18,6 %); економічних знань –
29 % (24,2 %), політичних – 32,2 % (24,5 %).
Лише 12,7 % опитаних в Україні однозначно відповіли,
що не можуть пристосуватися до нинішнього життя. Щоправда й тих, кому вдалося використати нові можливості й
досягти більшого, налічувалося всього 5,2 %. Решта в тій чи
іншій формі «тягла лямку», відповідно до свого хисту й
вдачі: дехто відмовився від звичного способу життя й обмежився щонайменшим – 24,3 %, комусь доводиться «крутитись» і хапатися за різні можливості заробити – 25,1 %, у
решти – життя ввійшло в прийнятне русло й стабілізувалося
– 28,3 %. Тих, хто не зміг пристосуватися до нового життя,
найбільше було в Криму – 23,1 %, у Центрі (Вінницька,
Кіровоградська, Полтавська й Черкаська області) – 17,9 %,
на Сході (Донецька й Луганська) – 16,5 %, а також на Північному Сході (Сумська й Харківська області) – 16,6 %.
Найменший відсоток непристосованих до ринкових відносин демонструвала Галичина – 2,5 %; а також Закарпатська
й Чернівецька області – 4,4 %. У Києві ця категорія населення становила серед опитаних 9,9 %.
Саме така часткова пристосованість до життя стала передумовою того, що в Україні напередодні виборів до Верховної Ради в 2006 р. «повністю негативною» ситуацію в
державі вважали 39,6 % опитаних. Решта займали або однозначно позитивну (5,3 %), або толерантну позицію: «частково позитивно, частково негативно» – 45,2 %, або «важко
сказати» – 9,9 % респондентів. Знову ж таки, найлояльніше до
влади ставились у Галичині («повністю позитивно» – 15,3 %,
«повністю негативно» – 25 %), найбільш неприйнятно в
Криму («повністю позитивно» – 2,6 %, «повністю негативно» – 57,8 %); а також у Донецькій і Луганській областях (відповідно 1,4 % і 56,4 % респондентів).
Серед проблем, які найбільше непокоять людей, на першому місці опинилися переважно проблеми життя й побуту,
а не політичні: зростання цін – 61,5 %; раптова хвороба й
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втрата працездатності – 40,4 %; втрата роботи – 41,7 %;
невиплата зарплат і пенсій – 30,6 %; наявний у країні рівень
злочинності – 26 %; перспектива «голоду» – 21,7 % та «холоду в квартирах» – 11,1%. Хочемо наголосити, що за досить високого показника рівня цих життєвих загроз загалом
люди зовсім мало переймалися можливою перспективою
«масових вуличних заворушень» – 8 % чи «національних
конфліктів» – 8,1 %.
Потрібно звернути увагу й на те, що позитивна адаптація
відбувалася в нашій країні, на превеликий жаль, із значним
перенапруженням сил, що й позначалося на стані фізичного
здоров’я і неможливості підлікуватися. На запитання соціологів: «Чого вам не вистачає?» – найпоказовішими загалом в
Україні були такі однозначні відповіді: «здоров’я» – 48,4 %;
«належної медичної допомоги» – 49,8 %; «можливості повноцінно провести відпустку» – 55,3 %; «повноцінного дозвілля» – 46,4 %; «юридичної допомоги» у захисті своїх
прав та інтересів – 44,6 %; «можливості харчуватися відповідно до своїх смаків» – 56,1 %.
Зазначені показники рівня комфортності й дискомфорту,
як випливало із соціологічних досліджень, об’єктивно ставали найвагомішими чинниками оцінювання електоратом
загального стану справ у державі, розуміння людьми рівня
відповідальності владних структур за ситуацію в країні, бачення шляхів розв’язання проблем. Насамкінець саме це й
мало визначати ставлення електорату до тих чи інших партій, виборчих блоків і їх лідерів.
5.4. Охлократична база олігархії
Зрозуміло, що тривала наявність невирішених проблем
завжди спонукає громадськість до пошуку винних за становище, що склалося. Час після завершення терміну повноважень Президента України Л. Кучми значно притлумив
розуміння відповідальності за стан справ у країні всіх президентів та урядів (а тим більше об’єктивних передумов, які
залишилися нам від історії, зокрема й радянської) і виніс на
порядок денний питання про відповідальність чинної влади.
Такий поворот не був несподіваним, оскільки очікування на
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поліпшення рівня життя були свого часу невиправдано підігріті самою атмосферою Майдану та надмірними обіцянками його «польових командирів». До того ж і логіка
інверсійного мислення підказувала, якщо всупереч усенародному прагненню до щастя й добра, продемонстрованому
на Майдані, події розвиваються все-таки в негативному
руслі, то до справи долучилася зла воля «перевертнів» або
«зрадників».
Так, відповідаючи на запитання у вересні 2005 р.: «Чим
зумовлена не зовсім позитивна ситуація в державі?» після
переобрання Президента України Л. Кучми (можна було
дати кілька відповідей на запитання), – більшість опитаних
схилилися до думки: «наявністю корупції в органах влади»
– 37,7 %; «неправильною політикою Президента України»
– 36,1 %; «наявністю суперечностей і розладом у команді
В. Ющенка» – 35,1 %; «помилками уряду Ю. Тимошенко»
– 22,8 %; «низьким рівнем професіоналізму» місцевих органів влади – 14,8 %. Значна частина респондентів дійшла
висновку, що проблема полягає у «відсутності чіткого уявлення у керівництва держави шляхів розвитку України» –
21,7 %.
Хоч би там як, але в персоніфікованому вигляді всю відповідальність за стан справ у країні респонденти поділили
(можна було назвати кілька відповідей) так: «особисто
Президент України В. Ющенко» – 59,5 %; «оточення
В. Ющенка» – 33,8 %; «олігархи, які розкрадають країну»
– 27,9 %; «Кабінет Міністрів загалом» – 26 %; «Прем’єрміністр країни Ю. Тимошенко» – 25,8 %; «місцеві органи
влади» – 17 %. Найбільше в цій ситуації виграла тодішня
опозиція – Партія регіонів і комуністи – «у всіх ланках управління» – відповідальність опозиції за стан справ убачали
лише 7,1% респондентів.
Характерним є те, що респонденти майже всіх регіонів відповідальність за стан справ у країні одностайно покладали особисто на Президента України В. Ющенка. Навіть половина
жителів Галичини, яка постійно демонструвала свою лояльність до чинної влади, назвала особисто відповідальним
В. Ющенка – 47,3 %, поступившись у своїй лояльності лише
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жителям Закарпаття й Буковини – 42,3 %. Найбільш упевненими в особистій відповідальності В. Ющенка були жителі
Києва – 73,2 %, Донбасу – 71,4 %, Криму – 69,5 % і Слобожанщини – 69,6 %. Найменше вимогливими до Ю. Тимошенко
виявилися жителі Волинської, Рівненської і Хмельницької областей – 11,7 %, а також Закарпаття й Буковини – 12,7 %.
Найбільшу відповідальність на екс-прем’єр-міністра покладали жителі Криму – 45,1 % і Донбасу – 36,4 %.
Є сенс у тому, що саме щоденні проблеми буття, насамперед стан справ у економіці, багато в чому визначає ставлення
людей до політичних лідерів, формує очікування електорату
й розуміння ним шляхів досягнення поставленої мети. Проте
саме тут і виникають проблеми, оскільки результати економічних перетворень оцінювалися жителями України «абсолютно незадовільно» або «частково незадовільно» – 70 %;
«повністю задовільно» або «частково задовільно» – 10,2 %;
вагалися в конкретній відповіді – 19,8 %. Як не дивно, але
навіть діяльність у сфері фінансової політики, де Україні вдавалося тривалий час не допускати значної інфляції, оцінювалася населенням України досить негативно – від 20 до 45 %
респондентів у різних регіонах. Цілком очевидно, що визначальним показником тут був не офіційний курс долара на
міжбанківських торгах, а конкретні ціни на продовольчі й
промислові товари, а також комунальні й транспортні витрати. Годі й казати про сферу охорони здоров’я, яка викликала чи не найбільшу напруженість у суспільних відносинах,
– 72,3 % невдоволених. Найбільший показник невдоволених
продемонстрували жителі Києва – 82,9 %; жителі потерпілих
від Чорнобиля північних Житомирської, Київської й Чернігівської областей, а також центральних (Вінницької,
Кіровоградської, Полтавської і Черкаської) – 78,4 %; Донбасу – 76,5 %. У Галичині показник незадоволених системою
охорони здоров’я становив 51,5 % жителів.
Отже, постало закономірне запитання: на що сподіваються численні партії і блоки, ідучи на вибори? Від самого
початку було зрозуміло, що більшість із них у парламент не
пройде, хоч би як вони не демонстрували свою впевненість
у перемозі. Спробуємо це з’ясувати.
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Уже сам процес вступу в парламентську виборчу кампанію 2006 р. засвідчив дозволені й недозволені засоби, методи
й прийоми боротьби. Поєднання поняття «демократія» з
білим і чорним піаром стало звичним для українського соціуму, у якому в специфічному симбіозі відбулося поєднання, з одного боку, перших паростків громадянського
суспільства з його орієнтацією на інноваційний високотехнологічний шлях розвитку незалежної України, а з іншого
– з пережитками колишньої радянської системи, мутаціями
капіталізму періоду первісного нагромадження капіталу й
новітніми формами напівфеодальної особистої залежності.
Не дивно, що сили, зорієнтовані на збереження старих форм
індустріального суспільства, прагнули за будь-яку ціну
втримати владу, не гребуючи жодними засобами, удаючись,
зокрема, до авторитарного політико-ідеологічного маніпулювання.
Ми маємо не лише констатувати факт маніпулювання, а
й розглянути причини його широкого застосування. Вони
переважно – у нестабільності. Сформовані за роки реформ (а
незалежність якраз і є епохою української сучасної реформації) інститути влади (формальні й неформальні) виросли
здебільшого стихійно, тому що процес перетворення не завжди здійснювався так, як планувалося. Інакше кажучи, соціальні інститути, «правила життя» в Україні формувалися
не стільки організованим громадянським суспільством
(перші паростки якого тільки пробиваються) чи навіть елітою (елітами), скільки поставали як результат стихійного
пристосування широких мас населення до виживання в умовах болісних суперечностей ринкової економічної системи з
її численними корпоративними, груповими й олігархічними
угрупованнями, які формально не були зафіксовані законом, однак диктували свої правила гри й поведінки.
З перших днів незалежності люди як основні суб’єкти
ринкових трансформацій почали дотримуватися цих неформальних правил співжиття. Вони переконалися на практиці, що їх вигідніше дотримуватися, аніж порушувати.
Більше того, населення навчилося стихійно переборювати
вічний безлад державних інституцій, виробивши свої, часто
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навіть неусвідомлені правила виживання. Саме вони й стали
основним чинником відносної стабілізації економічного й
суспільного життя, а не різні форми діяльності партій і блоків. Виживання стало магістральним «колективним несвідомим» українського соціуму.
Такий стан речей співвідносився з перипетіями політичної системи олігархічного капіталізму, що склалася за роки
незалежності. Система була покликана підмінити демократичне, громадянське суспільство механізмами масового політичного виробництва й ідеологічним маніпулюванням
населенням з боку держави й зацікавлених приватних корпорацій. У цій системі немає місця свідомому громадянину
з його активною діяльністю, самостійним прийняттям політичних рішень. Завдання полягало в зворотному – досягти
масового «виробництва» необхідних владі рішень, зазвичай
далеких від інтересів народу, залишеного, як завжди, напризволяще, самостійно шукати шляхи життя й розвитку.
Загалом такий механізм продукування потрібних рішень
уже склався: ті, хто має владу й капітал (гроші), за допомогою найманих професіоналів (політтехнологів) організовує
масове політичне виробництво всього, що потрібно (чого бажаєте?). «Сировиною» є електорат, тобто пасивний суб’єкт;
кінцевим результатом виробництва мають бути голоси, віддані за потрібний блок або партію; сам процес заснований на
нових високотехнологічних механізмах не світоглядного визначення, а політико-ідеологічного маніпулювання. Саме це
й засвідчили виборчі кампанії народних депутатів 2006 і
2007 рр., які буквально придушували громадянську активність індивідів надлишком програм, наступальною агресивністю рекламних роликів, різними інноваціями з метою
підриву авторитету конкурентів тощо. Часом здавалося, що
перед нами вже немовби й не боротьба за становлення демократичного суспільства, а приклад міжусобної війни періоду
феодальної роздробленості Київської Русі, ледве стримуваної законом про вибори.
Таким став реальний, а не вигаданий і позначений абстрактним словом «демократія», глобальний «контекст» наявної політичної системи в нашій країні. Її декларована
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трансформація в парламентсько-президентську республіку,
навіть за остаточного здійснення цього проекту, навряд чи
могла змінити вже встановлений порядок речей, тобто глибинну сутність політичної системи.
За таких умов в Україні відбувається зміна «старої» номенклатури, яка загалом уже відіграла свою історичну роль і
виходить у тираж, на нову генерацію, яка проголосила себе реформаторами, творцями незалежної України. Приходить нова
номенклатура професіоналів-політтехнологів («піарників»),
яка представлена вітчизняними корпоративно-державними
хазяями й контрольована могутніми геополітичними гравцями. Паразитуючи на бідності населення, відсталості його
свідомості, яка все ще перебуває в полоні утопічних ілюзій
(чесна влада, добрий президент, справедливий закон тощо),
вони водночас зберігають видимість демократичних інститутів. Навіщо це потрібно? Насамперед для того, щоб зберегти
поле для відносно відкритої боротьби кланових та олігархічних структур, котрі ще не поділили остаточно владу й сфери
впливу. Навряд чи за таких умов очікуваний «демократичний
порядок» і загальне благоденство невдовзі настануть. Потрібно радіти мирному перебігу подій, оскільки революції завжди закінчуються громадянськими війнами, тим більше,
якщо йдеться про колосальні фінансові потоки. Адже на карту
поставлені не просто амбіції, а інтерес, який, за словами
Н. Макіавеллі, є основною рушійною силою життя людини.
Чи потрібно тут шукати підступні плани й «злу волю»
внутрішніх або глобальних супостатів? Навряд чи в цьому є
сенс. Україна – не Росія, а тим більше не Захід з його цивілізованими формами політико-ідеологічного впливу, демократичними традиціями й сильним громадянським
суспільством. В умовах тривалого напіврозпаду радянськономенклатурної політичної системи ми не могли не прийти
до державно-бюрократичного синтезу наявних у нас форм
політичного маніпулювання (адмінресурс). До того ж багато
в чому він пов’язаний із притаманним нашому суспільству
«блатом», зв’язками, корупцією, родичами та іншими механізмами, об’єктивно зумовленими культурно-історичними традиціями України.
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Отже, можна констатувати, що в країні утворився
державно-олігархічний різновид демократичної системи політичного й ідеологічного маніпулювання з такими особливими (порівняно із Заходом) рисами: неформальне
підпорядкування основних демократичних інститутів державному апарату й зрощеним із ним олігархам; залежність
від тих самих суб’єктів і механізмів маніпулювання, тобто
засобів масової інформації; боротьба олігархічних угруповань за вплив на бюрократію та інші структури; пасивність
більшості населення й збереження у свідомості комплексу
неповноцінності, що виявляється в патріархальних (патерналістських) тенденціях, які домінують завдяки слабкості
форм організації громадянського суспільства.
Електоральним фундаментом і соціальним підґрунтям
такої «піраміди» став пострадянський міщанин, чия свідомість в основних параметрах майже не змінювалася. Це та
звичайна людина, пересічний українець, який хоче добре
жити. Вироблений за століття безправ’я рефлекс конформізму дав змогу більшій частині українського суспільства
(homo soveticus) пережити всі суперечності й провали реформ. Щоправда, значна частина суспільства в цих колізіях
утратила людську гідність, здоров’я, а то й життя. Мало
того, нинішня влада в Україні стабільна лише тією мірою,
якою не порушує неписані правила виживання пасивно
слухняної більшості. Чи не з цим пов’язана безперспективність «вічної» боротьби з корупцією, яка залишається за такого рівня розвитку державних відносин чи не єдиним
способом вирішення особистих проблем?
Висновок: істинним гарантом подальшого існування
влади є не олігархи, не силові відомства, не величезна кількість чиновників, і тим більше не інтелігенція, яка давно
розгубила свої можливості творця суспільної думки, а ця
«пересічна» людина, яка, незважаючи на можливості вибору інших орієнтацій, усе-таки залишається вірною владі
як перевіреній і надійній силі. Якою б ця влада не була, за
відсутності громадянського суспільства саме вона залишається для населення тим, до чого потрібно пристосовуватися. Помаранчева революція – цей ірраціональний спалах,
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осяяння, відхід від усталених правил, небувала подія – увів
народ практично в ту саму країну, у те саме середовище і
приблизно в ті самі правила гри, що нав’язуються перегрупованими олігархічними кланами. «Пересічна» ж людина
мала знову пристосовуватися до нових умов. Інакше як пояснити прийняття всього, навіть найбільш неприємного,
зокрема корупції, обману, скандалів тощо, але на іншому,
новому, «вищому» рівні?
Потрібно враховувати, що ця «людина» відтворила найгірші риси міщанина в його звичному й остогидлому вигляді
– homo soveticus – пасивність, запопадливість заради подачки. Вона сповнена байдужості й водночас утопічних
надій. Головне – вижити, але в цій свідомості виживання утвердився особливий тип посередності, мовчазна згода якої
завжди була умовою приходу до влади людей, далеких від
демократичних принципів.
Пересічний українець не існує сам по собі, він належить
до певного прошарку, маси, яка засмоктує всіх, хто не дотримується її правил, що відповідають рівню мислення й розуміння сутності соціального життя – слухати й виконувати.
Прошарок «пересічності», тобто «посередності», «сірості»,
не визнає таланту, стратегічного мислення. Завдяки цьому
ствердилася система, універсальним правилом якої стало
підпорядкування всіх (знизу) догори сформованим неформальним інститутам і тим офіційним структурам, які їм підкоряються. Це означає, що до влади прийшла виконавська
маса, яка ввібрала як «еліти» колишніх партійно-комсомольських структур, що трансформувалися в нову соціополітичну реальність, так і «нових українців», чий фінансовий
успіх здебільшого досить далекий від біблійних настанов
про мораль.
Саме ця маса, яку не сприймають інтелектуали й борці
за «висоту духу» і національну свідомість, стала тим основним стабілізаційним критерієм, який не дає змоги до кінця
розійтися відцентровим силам. На неї націлена така сама
«сіра» пропаганда. У підсумку з’являється горезвісне
«маємо те, що маємо». При цьому ставка робиться на утопічну свідомість простої людини, яка виховувалася століт305
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тями, генетично всотавши за цей час безправність, безпорадність, знання своєї цілковитої залежності від можновладців,
зрештою приреченість. Розрадою ж завжди були (і залишаються) утопічні ідеї й обіцянки. Десятки років «будівництва
комунізму» закріпили цю традицію, і громадяни вже нової,
незалежної України у своїй масі все-таки залишилися носіями ідей утопізму, віри в ідеали, тобто в те, чого немає й
ніколи не буде.
Проте чому, незважаючи на епохальні зміни в житті України, вона залишилася у свідомості переважно колишньою? Напевно, завдяки надзвичайній живучості утопічної
свідомості. Адже чим, як не утопізмом, можна пояснювати
«епідемії» ентузіазму мас із приводу нових барвистих гасел
та ідей, які періодично спалахують? Особливо під час чергових виборів, коли знову пропонується до болю знайомий
набір обіцянок, навіть без особливих новинок. У всіх «здобувачів» подібні теми-бренди – демократія, гідний рівень
життя, європейські зарплати й пенсії, боротьба з корупцією,
безкоштовні житло, навчання, медицина, пільги, духовність, мораль... Новинки ж – від особистих переваг політтехнолога, ідеолога, лідера партії або блоку. Наприклад,
спекуляція на тому, що вступ до ЄС (або ЄЕП) здатний автоматично вивести Україну з економічної, політичної, соціальної і духовної криз, зробити всіх умить щасливими.
Або знову ж таки проблема введення другої державної мови
– російської. З подібними поп-проектами, у реалізацію яких
уже мало хто вірить, виступають майже всі претенденти на
владу.
Чим іще, як не рецидивом утопії, можна пояснити борсання наших політиків та ідеологів між «капіталізмом із
людським обличчям», цим споживацьким раєм на зразок
розвинених країн Заходу, й уже набридлими гаслами відродження, але такої України, якої фактично ніколи не було.
Або нескінченні суперечки про українську національну
ідею, носієм якої проголошує себе періодично та або інша політична сила, докладаючи на неї ті функції, які раніше виконувала комуністична ідеологія? І національна ідея,
позбавлена освітнього, культурного, інтелектуального об306
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ґрунтування, утрачає свою конструктивність і перетворюється на щось аморфне.
Ідеалізація минулого демонструє лише злиденність утопічних проектів. З нього й реанімують образ «простої» людини, яку можна підкупити продуктовим набором
(найбільше 25-30 грн за нинішніми цінами), або розповідями про красиве життя, «як у Європі» (за аналогією з комуністичним майбутнім), або гарного життя за умови
обрання саме цієї партії чи блоку до органів влади. І перше,
й друге, й третє спрямоване на свідомість, сприйнятливу до
простеньких подачок і таких самих обіцянок. Чи не є утопія
атрибутом нашого, українського соціуму, така собі «дитяча
хвороба політичної еліти»? А може, причина все-таки в нерозвиненості свідомості як простої людини, так і того, хто
хоче її облагодіяти?
Ніхто не заперечує невідповідності багатьох сторін українського життя європейським стандартам, цінностям і нормам. І ця невідповідність не лише в нерозвиненій
демократії, рівні заробітної плати, корупції або поганих дорогах, а й у свідомості. Цивілізоване (європейське) суспільство – це організація державного життя відповідно до вимог
розуму, який є визначальною рисою свідомої діяльності людини, позбавленої утопізму й недомислу. У цьому й полягає
відмінність між європейською й нашою свідомістю. Нерозвинена, вихована на утопізмі свідомість виступає стихійною
силою з руйнівним потенціалом. Мабуть, у цьому одна з причин тієї обережності, яку виявляють до України західні інвестори, політики, різні фонди тощо.
Свідомість, що має досить абстрактне уявлення про
цивілізаційні цінності, орієнтована насамперед на виживання, пристосовництво, конформізм, саме це – найприйнятніше для нинішніх вітчизняних політиків. Адже
рудименти утопічної, рабської, «совкової» свідомості гальмують волю вибору, можливість прояву творчого підходу,
який допоможе зрозуміти хто є хто, де правда й неправда.
Мабуть, цим керується «армія» нинішніх претендентів на
владу, пропагуючи свої програми й обіцянки, відверто нездійсненні.
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Можливо, саме усвідомлення своєї некомпетентності в
економічних, політичних, господарських, технічних та
інших питаннях, актуальних для сучасного життя, змушує
йти у владу? Забувши або й не знаючи, що влада – хрест, а
не благо! І сподіваються вони на просту людину, яку так переконливо було зображено в одному з політичних роликів у
вигляді діда Мазая в колгоспній шапці-вушанці. Розрахована така політична реклама на свідомість простака. Проте
чи не свідчить це про спрощену, бідну свідомість тих, хто
саме таким уявляє сучасного українця? Чому ніхто не
думає, що в нашій країні багато освічених, творчих людей,
які присвятили себе науці, культурі й мистецтву, професорів, докторів і кандидатів наук, учителів, лікарів, сучасних
робітників і селян, моральних підприємців, що є славою
України, її майбутнім!
Звичайно, приємно відчути себе причетним до великої
справи, якою є будівництво нової держави. Однак варто нагадати, що варварство буває двох типів: перше, яке все руйнує, й друге, котре будує. Перше – зрозуміле й коментарів
не потребує, але друге, як це не дивно, більш деструктивне,
адже будівництво стає результатом непрофесіоналізму, некомпетентності. Воно – приклад реалізації посередньої, відсталої свідомості. «Хрущовки», вузькі дороги, непродумані
магістралі, незручний транспорт, зашкарубла субординація
бюрократичного апарату й багато іншого, створеного вже за
сучасних умов, заважає культурно й гідно жити – усе це є
наслідком тієї убогої свідомості, яку часто вважають у нас
за норму. І тому саме вона, а не Росія, або НАТО, або США,
позбавляє українське суспільство перспективи. Проблема
полягає в необхідності формування й становлення раціональної, цивілізованої свідомості.
Незважаючи на глобальні трансформації у світі й Україні, вона не зникла, не змінилася – ця проста людина зі
своєю свідомістю, яка міцно вкоренилася в усіх сферах
життя. Завдяки цьому вірус буденності, посередності, бажання все підвести під знаменник «однаковості» не лише
ствердився, а й став показником стабільності й успіху.
Звідси – безвідповідальність за доручену справу та її резуль308
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тати, байдужість до всього, що виходить за межі власного інтересу. Така пересічність зовсім не відповідає вимогам європейської раціональності, для якої користь і вигода є
синонімами професіоналізму. Саме професіонал може бути
справжнім, незалежним патріотом і громадянином, оскільки справді знає, що й як робити, куди з ким іти.
«Пересічна» свідомість заважає ствердженню професійності. Замість справи починається балаканина, а справжнє
життя й продуктивна діяльність залишаються знову десь
поза нами. Це все тому, що знову може перемогти аморальність непрофесійності, завдяки якій свідомість простої людини «поведеться» на «етикетку» – розрекламований ерзац
замість справжньої якості. Пересічність ніколи не створює
нового, вона нездатна на результативну творчу діяльність.
Свідомість пересічності догматична, оскільки завжди віддає
перевагу шаблону, стандарту й буденності.
Така свідомість робить людину залежною від когось і від
чогось. Вона не може навіть уявити можливість альтернативного вирішення різного роду проблем, яких стає дедалі
більше. Залежна, невільна, догматична свідомість і похідне
від неї мислення позбавляє людину гідності – національної,
громадянської, професійної, сімейної тощо. А гідність тісно
поєднана з професійністю, завдяки якій людина й стверджує
власне «я». У своїй єдності гідність і професійність є найнадійнішими партнерами у вирішенні державних і особистих
проблем.
Усі прорахунки як минулої, так і нинішньої влади зумовлені ігноруванням професійності. І для тих, і для інших вона
означала відданість, спорідненість, партійну колегіальність,
у кращому разі диплом, який формально відповідає посаді.
Нині, наприклад, стало правилом ототожнювати два поняття
– «опозиціонер-революціонер» і «професіонал», що подібне
на більшовицьке «професійний революціонер»! Завдяки пересічностям, котрі зрозуміли Помаранчеву революцію як
поділ владних крісел, у багатьох випадках відбулося розчарування й у революції, й у новій владі. Адже велику справу
відновлення суспільства ці «борці» у своїй метушні за перерозподіл влади й одержання привілеїв просто забули. Ось тут
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і виявила себе повною мірою свідомість посередності. Саме
вона здатна на забуття. Те саме буде й у майбутньому, якщо
знову відбудеться «оптичний обман», і, не побачивши справжніх професіоналів, ми «поведемося» на обіцянки, за якими
порожнеча й метушня в пошуках «країни обітованої».
Це не означає, що в Україні, крім пересічності, сірості й
простоти, немає інтелектуального ресурсу, енергійних і
творчих особистостей, фахівців, професіоналів і тих, хто має
громадянську свідомість і совість. Вони є й живуть не заради
теплого місця, годівниці, а заради бажання творити себе
разом із своєю країною і своїм народом. Їх багато, вони вірять у свою потрібність Україні, особливо в період її відновлення, адже за ними віра, добро й закон. Проте, як то
кажуть, бал поки що правлять не вони...
Не можна жити в сучасному складному світі, а мислити
поняттями вчорашнього дня й абстрактного гуманізму, це
робить убогими політику, економіку, життя. І вихід тут
лише в кардинальній зміні суб’єктів політичної й державної
влади через науку, творення, наповнення їх знаннями сучасного світу. Проте чи можливо це нині, коли колони людей,
котрі ніяк себе не виявили, але повірили в підтримку простих людей, стіною йдуть у владу?
5.5. Бюрократи чи харизматики?
Усе це мало сумний підсумок: гаряче літо 2008 р. запам’яталося нам не лише стихійними лихами, а й політичним
паралічем – чи не найбільшою недугою України. За оцінкою
Дж. Шерра, нині «вкрай важливим питанням є, коли Україна
переборе політичний параліч і якої шкоди буде завдано її економіці, реформам і міжнародному становищу». Цю проблему,
на думку дослідника, не варто драматизувати, а творчо шукати шляхів її вирішення. Оптимізму додає те, що розвиток
громадянських інстинктів хоч і загострює розрив між державою і суспільством, але водночас створює вектор напруженості
в країні, а тим самим додає динаміки її внутрішній еволюції
хоча б тим, що «безлад у верхах стимулював індивідуальну,
корпоративну й інституційну винахідливість і готовність покладатися на власні сили» [13].
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Судження Шерра кореспондуються з роздумами таких відомих вітчизняних експертів, як академік НАН України
В. Горбулін і доктор політичних наук О. Литвиненко [14].
Ситуація в Україні, на їхню думку, складна, але не безнадійна: протягом років незалежності «тривають пошуки
суб’єкта прискореного суспільного розвитку. Говорили про
олігархів, які мали навести лад, про бюрократів... спалахували надії на громадянське суспільство, середній клас».
Однак тепер, переконані науковці, «особливого значення набувають нинішні прагнення великого бізнесу, обсяг володінь
якого змушує шукати можливості вбудовування в глобальні
економічні структури. Граючи в глобальну гру, великий бізнес змушений змагатися за тими правилами, які діють у ній».
Отже, хто наведе лад у країні? У давнину побутувала
думка, що державою мають управляти мудреці-філософи.
Від часів Платона до Дж. С. Мілля судження філософів про
соціальні відносини перепліталися з утопічними проектами
ідеального суспільства. Проте, усупереч глибокому філософському обґрунтуванню, ці проекти так і не втілювалися в
практику. Однак творці утопій усе-таки були впевнені, що
в майбутньому суспільстві будуть реалізовані певні принципи політичної організації, з якими люди рано чи пізно
погодяться. Ця ідея про можливість запровадження наукових принципів має стати вихідним критерієм для виокремлення утопій від наукового аналізу й прогнозу.
У першій половині XIX ст. К. А. Сен-Сімон, О. Конт і
Г. Спенсер взялися за створення науки про суспільство за законами фізики, хімії, біології тощо, тієї науки, яка істотно
відрізнялася від попередніх філософських роздумів про суспільство. Через півстоліття соціологія перетворилася на самостійну наукову дисципліну, пов’язану насамперед з
іменами Е. Дюркгейма та М. Вебера. Без цих двох постатей
сучасна соціологія не змогла б конституюватися.
Серед наукових принципів Дюркгейма, які мали б зацікавити й наше суспільство, було визначення політичного
суспільства як результату взаємозв’язку великої кількості
вторинних соціальних груп, підпорядкованих одному
центру влади, саме тих груп, які не підлягали б юрисдикції
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жодного іншого вищого й правомірно встановленого центру
влади. Лише за цих умов держава стає органом соціального
мислення, що складається з функціонерів як законодавчої,
так і виконавчої влади. Ця група формулює ідеї й приймає
рішення стосовно суспільства загалом, аналізує, планує й
керує соціальними діями. І тут постає основне запитання: до
якої мети має прагнути держава в сучасних умовах?
У наведеному контексті Дюркгейм зазначає: обсяг повноважень держави зростає в ході політичної історії в міру того,
як ускладнюється економіка, правова система, культура й адміністрація. Саме тому, усупереч ліберальним постулатам про
мінімальну роль держави, Дюркгейм наполягає на розширенні державою своїх цілей і функцій заради недопущення
розпаду структури цивілізованого життя. Паралельно зростає
й роль особи: сфера індивідуального життя розширюється і
стає особливим предметом моральної поваги. Індивід формує
такі уявлення про світ, які здаються йому істинними, й безперешкодно розвиває свої здібності. Саме тому за жодних умов
держава не може нехтувати особистою гідністю індивіда й
знову занурювати його в соціальну масу [15].
Потрібно наголосити на тому, що в цьому пункті у
Дюркгейма з Й. Гегелем були певні розходження. Гегель,
зокрема, пропонував інший рецепт: цілі суспільства переважають над приватними цілями й інтересами індивідів; держава втілює цілі, відносно яких індивід є засобом; як
нагорода за працю й поневіряння на «благо держави» індивід може втішитися «блиском її слави». Така перспектива
не влаштовувала Дюркгейма, оскільки в новітні часи вже
йшлося про підвищення соціальної ролі й цінності індивіда,
який і є «ціллю в собі».
Певна річ, Дюркгейм не тішив себе ілюзіями щодо нинішнього стану держави, яка була все ще далеко від індивідів, підтримувала з ними поверхові й нестійкі відносини і не
мала можливості проникати у свідомість багатьох індивідів
для подальшої їх соціалізації зсередини. Отже, зазначав соціолог, нація може підтримати своє існування лише тоді,
коли між державою й окремими особами інституціюється
багато вторинних груп інтересів, досить близьких до індиві312
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дів, щоб втягнути їх у загальний потік соціального життя.
Саме такі основні соціальні ідеали й цінності захищає громадянське суспільство розвинених народів, і саме такого розуміння не вистачає в нашому середовищі, яке поки що
покладається на український істеблішмент, що довів країну
до стану політичного паралічу.
Чи було б правильним покласти всю відповідальність за
перманентну кризу в українському суспільстві на «корумповану бюрократію», як то часто читаємо в українських
ЗМІ? Чи були передумови для того справді руйнівного «кадрового перетрушування», яке відбулося після Майдану?
Адже дезорганізація управління стала негативним результатом кадрового революціонаризму. На наш погляд, були,
але й реакція на них мала бути іншою. Розглянемо це докладніше й звернімося до світового досвіду.
М. Вебер (сучасник Дюркгейма) також був далекий від
ідеалізації ролі держави, яка, знехтувавши суспільною мораллю, переймається, за відсутності належного контролю з
боку громадянського суспільства, лише інтересами владарюючих осіб за рахунок інтересів усього суспільства.
З одного боку, за Вебером, бюрократ – це добре підігнана
шестірня в державному механізмі, яка забезпечує сталість
його функціонування. Бюрократія вирізняється спеціалізацією й раціональною організацією роботи державного апарату. Окремий бюрократ – лише частинка апарату, яка
нездатна його ані запустити в дію, ані зупинити.
З іншого боку, принципи роботи бюрократії об’єктивно
суперечать масовій демократії (у нашому випадку Майдану),
яка виступає під гаслами всезагальної рівності громадян
перед законом і ліквідації будь-яких привілеїв. Як наслідок,
масова демократія протидіє появі замкненої статусної групи
чиновників, і, якщо не гарантуючи, то принаймні декларуючи всезагальний доступ до державних посад (кожна кухарка може керувати державою). За масової демократії
культивується ідея скорочення періоду обіймання державної посади, відкликання чиновників, ліквідації кваліфікаційних бар’єрів для кандидатів на посади. Нагнітання
антибюрократичних настроїв може взагалі спричинити
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відмову підвладних від співробітництва з державним апаратом (блокування державних установ), що призводить до
хаосу. Наспіх призначені тимчасові функціонери не можуть
його подолати. З часом стає зрозумілим, що ідея усунення
бюрократії із суспільного життя є утопічною.
Отже, ми маємо усвідомити думки, які є хрестоматійними в західній соціології: 1) бюрократичний апарат можна
поставити на службу будь-кому, хто зможе його контролювати; 2) взяття влади революційним шляхом – створення насильним методом абсолютно нових структур владарювання
– практично нездійсненне завдання. Насамперед тому, що
бюрократія контролює всі канали комунікації між урядом і
громадянами, а з технічного боку раціональна організація
праці функціонерів державного апарату перевищує всі нині
відомі альтернативні форми.
Для України важливо те, що бюрократична організація гарантує стабільність, визначеність, статечність, урахування ресурсів і результатів їх використання, широку сферу
застосування управління й дисципліну з боку будь-якої влади.
Користь бюрократії визначається її технічними знаннями, доступом до інформації та вмінням її аналізувати, а таке вміння
накопичується лише завдяки тривалому досвіду управління.
При цьому бюрократичний апарат завжди підпорядковується
політикам навіть із протилежними програмами. І це є благо,
оскільки політики не володіють таким рівнем професійних
знань, яким володіє управлінський апарат.
Чи означає це відверту апологію бюрократизації
суспільного життя України? Зовсім ні. Що б ми не казали,
але Майдан висунув на чільні місця в політичній системі
України харизматичних вождів. Саме про цю категорію
людей писав М. Вебер, коли стверджував, що тільки харизматичний вождь, який очолює ту чи іншу партію або суспільний рух, здатний здійснювати політичне керівництво
й узяти під контроль бюрократію. За його словами, «харизма – це особистісна властивість індивіда, відповідно до
якої він уважається незвичайним і розглядається як наділений надприродною, надлюдською й надзвичайною силою
чи властивостями». Саме такий індивід визнається «вож314
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дем». Носій харизми потребує особистої відданості з боку
учнів і послідовників.
Проте тут криється й пастка: якщо харизматик не досягає успіху й не виконує обіцянок, то особистісна відданість
триває недовго. Проте загалом до харизматичних вождів, за
Вебером, потрібно ставитися поважно без будь-якої іронії,
оскільки вони володіють здатністю висувати нову мету й відкривати нові перспективи перед суспільствами, що загрузли
в політичній стагнації й бюрократичній рутині.
Для боротьби з бюрократичним формалізмом удаються до
особливих заходів, використовуючи, зокрема, механізми
стримувань і противаг. Вони дають змогу вождям – харизматикам посідати владні посади й реалізовувати політичні концепції за допомогою «позитивної» демагогії та партійних
апаратів. Плебісцитарна демократія, за Вебером, складається
з парламенту, демагогів і партійних апаратів. Лише вона
може задовольнити потребу в політичних інноваціях й усунути загрозу бюрократичного паралічу. Парламентська система в умовах масової демократії є суперництвом демагогів за
голоси виборців. Успішні політики підтримуються партійними апаратами й можуть керувати парламентською більшістю, яка й урівноважує політичні рішення. Парламент
сприяє появі нових керівників і перешкоджає поширенню
бюрократичних процедур на політичне життя.
Певна річ, усі теоретичні побудови Дюркгейма й Вебера
є лише конструкціями філософсько-соціологічної думки,
які в загальних рисах передають основні вектори динаміки
й розвитку політичної системи. Як відомо, «сіра теорія» завжди виявляється бідною й обмеженою перед «зеленим деревом життя». Реальність буття різнобарвна й багатогранна,
вона несе багато несподіванок і парадоксів.
Наперед передбачаємо, як завзяті опоненти можуть поставити на карб і формування культу харизматичних вождів. Для цього є й зачіпка: як засвідчує практика XX ст.,
харизматики рано чи пізно тяжіли до боротьби з демократією. Для цього вони завойовували популярність, спрямовуючи гнів знедолених мас на «цапів-відбувайлів» заради
ліквідації реальних і потенційних конкурентів.
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Звісно, можна навести історичні приклади комбінації
харизматичного панування й бюрократичного засилля, які
отримали назви тоталітарних режимів. Однак це не спростовує того, що харизматики й бюрократи є тією дуальною
опозицією, яка передає одну з найістотніших ознак сучасної української політичної системи. Усе залежить від фази
розвитку суспільства, характеру ментальності й рівня політичної культури, а також від готовності людей зрозуміти
сенс життя й відстоювати принципи гуманізму. Згадаймо
хоча б слова з пісні лірників, наших «народних Гомерів»:
«Ой нема-нема правдоньки на світі, а неправда панує.
А хто хоче та й по правді жити, той за правду воює».
На суспільство завжди чатує небезпека диктатури правління харизматика й бюрократичної стагнації. Проте тут, на
думку Вебера, потрібно застосовувати процес «рутинізації
харизми», для чого її необхідно легалізувати в руслі правової системи. Ця процедура й відбувається після здобуття
влади вождем-харизматиком. Вебер визначив цей процес як
трансформацію харизматичної місії в бюрократичне панування, а ми називаємо політичною реформою, яку розпочали і ніяк не можемо завершити.
Важливо пам’ятати, що харизма не завжди тотожна політичній інновації, як і бюрократія – стагнації. У практиці
управлінської діяльності було безліч фактів, коли чиновники пропонували нові рішення, сподіваючись на схвалення політиків. Більше того, чиновники можуть змінити
або ігнорувати плани політиків завдяки аналізу адміністративно-фінансових обґрунтувань будь-яких політичних
процесів, унаслідок чого ці політичні наміри нерідко завершуються крахом.
Трапляються випадки, коли політики перетворюються
на заручників, а не на командирів бюрократичного апарату,
зокрема й тому, що в будь-яких сферах є керівники, які
обіймають місце не завдяки своїм професійним досягненням. Ми добре усвідомлюємо, що часто облесливість, шантаж, підкуп, надання послуг, престижний спосіб життя,
користолюбство тощо були визначальними рисами кар’єрного злету. Часто в історії «першими особами» виявлялися
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пересічні особи, а траплялося й так, що інновації висувалися
й реалізовувалися людьми без харизми.
Отже, не заперечуючи у філософсько-соціологічній
думці наявності дуальної опозиції «харизматики – бюрократи», ураховуючи її в політологічному аналізі стану того
чи іншого суспільства, ніколи не треба вдаватися до крайнощів. Не викликає жодних сумнівів, що залучення талановитих людей до сфери управління завжди важливіше за
надання карт-бланш харизматикам. Надання першості
«засвіченим у політичній кампанії» й харизматично налаштованим нездарам і середнякам призводить до втрати
цінних соціальних ресурсів. Багато важить державницьке
мислення й належна підтримка талантів: якщо харизматики можуть завдяки своїм «пробивним» здатностям подолати бюрократичний спротив, то в талановитих людей
немає шансів на політичне просування, а це неминуче
спричинює появу критичної маси невдоволених людей з
надмірними амбіціями. Тим самим з’являється ґрунт для
порушення політичної стабільності вже й без того дестабілізованого політичного життя. Це може призвести до формування такої собі «революційної богеми», своєрідних
фундаменталістських «українських талібів», для яких політичні зміни перетворяться на самоціль.
Отже, будь-яка політична реформа покликана не просто закласти демократичні підвалини, а й, зважаючи на
збіг обставин і глибину кризи, «розв’язати» конкретну ситуацію. У нашому випадку йдеться про вихід з «політичного паралічу», а з нього навряд чи пощастить вийти без
чергового сплеску радикалізації суспільного життя,
появи нової когорти претендентів на харизму. Саме на
цьому наголошують В. Горбулін та О. Литвиненко:
«Ще одна небезпечна та, на жаль, реальна загроза
пов’язана зі зростанням українського радикального етнонаціоналізму, ознаки якого вже з’являються. Можливим
наслідком цієї загрози стане хрест на демократії в Україні
на найближчі роки» [16]. Наростання рейтингу крайньо
правої партії «Свобода» наочно продемонструвало істинність цього прогнозу.
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І ще одне: поява нових зовнішньополітичних криз, подібних до серпневих подій 2008 р. у російсько-грузинських відносинах, на нашу думку, може лише підкинути хмизу в цю
жевріючу загрозу «радикального етнонаціоналізму», і тоді
ще більшою мірою виявиться справедливість думки згаданих аналітиків про те, що «саме тут потрібно говорити про
позитивну роль НАТО як паска безпеки» [17].
Проте це вже інша тема, яка потребує спеціального аналізу.
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Глава 6. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ
Наприкінці 2006 р. великого резонансу в Україні набула
лекція д-ра Ф. Фукуями – директора програми міжнародного розвитку ім. Дж. Гопкінса, запрошеного до Києва Фондом Віктора Пінчука і Консорціумом економічної освіти і
досліджень. Американський учений наголосив на особливому значенні для посткомуністичних держав, зокрема й
України, соціального капіталу й суспільної довіри. Ф. Фукуяма презентував власне визначення «соціального капіталу», яке певною мірою є економічною метафорою для
означення широкого комплексу норм і моральних цінностей, що забезпечують ефективність колективних дій у групах населення. На думку Фукуями, соціальний капітал – це
«неформальні норми або цінності, які уможливлюють колективні дії груп людей», що передусім породжують «суспільну довіру» [1].
Порушені Фукуямою проблеми стосувалися подолання
«постпомаранчевого синдрому» в Україні. У діалектиці історичного поступу, зазначав він, суспільна довіра, у тому
числі й довіра до влади як прояв дієвості соціального капіталу, водночас є і причиною, і наслідком, і запорукою успішного функціонування економіки, а також задоволення
соціальних аспектів життя. Альтернативою встановлення в
країні законності й порядку, атмосфери суспільної довіри
може бути лише анархія й безплідна «війна всіх проти всіх»,
яка виснажує життєвий потенціал, поглиблює розкол між
регіонами, провокує формальні претензії одних груп політиків до інших, що спричинює «сутяжницький абсурд» і
правовий хаос. Зрештою це призведе до суспільного паралічу.
Чинники й гальма інновацій
Оцінюючи ситуацію в Україні крізь призму соціального
капіталу, американський політолог відзначив активізацію
громадянського суспільства, яке «в Україні було відносно
пасивним, але несподівано активізувалося в період Помаранчевої революції», підвищивши вимоги до відповідаль319

Глава 6. Соціальний капітал України

ності уряду, до прозорості його діяльності. «Я вважаю, що
це народження, це початок розвитку соціального капіталу у
вашому суспільстві». На його думку, соціальний капітал не
може бути створений формально-бюрократичним шляхом:
«Правда полягає в тому, що соціальний капітал часто
є результатом нераціональних чинників: спільної релігії,
спільної етнічної належності або, наприклад, спільного
травматичного досвіду, отриманого певною нацією, що формує суспільство, у якому люди розуміють один одного та
працюють один з одним. Не можна використати це як питання державної політики. Проте можна створити кращі
умови для спонтанного створення довірчих стосунків» [2].
Варіант якраз український – тут і спільний травматичний
досвід, і етнічний чинник.
Увесь комплекс «постпомаранчевих» подій засвідчив, що
українським можновладцям не уникнути проблеми легітимності влади, пов’язаної з високим рівнем недовіри власних
громадян до економічних і політичних інститутів країни.
Легітимність передбачає також здатність громадян і владних структур до пошуку консенсусу, вироблення соціальної
поведінки, яка відповідала б не лише приватним, а й колективним, загальнонаціональним інтересам. Природна схильність людей до «суспільної поведінки», за визначенням
Ф. Фукуями, становить духовний імператив нації, який
формується її культурою та історичними традиціями. Від
себе ще раз наголосимо, що феномен Майдану був своєрідною спробою політично активного прошарку суспільства
нав’язати владі діалог з метою укладення нового «суспільного договору» на найближчу перспективу задля переорієнтації країни на більш ефективний розвиток і встановлення
бодай мінімального рівня соціальної справедливості.
На жаль, «суспільний договір» не відбувся – політичні еліти
обійшлися черговою декларацією під назвою «Універсал»,
про який дуже швидко, утягнувшись у новий виток протиборства, забули. Хотіли як краще...
Не так відбувається у світі. Різні країни відповідають на
виклики часу, спираючись на різний ступінь зрілості власного соціального капіталу, його органічну структурованість
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відповідно до соціонормативної культури нації та усталених
традицій. Своєрідним символом дієвості американського соціального капіталу для Ф. Фукуями є «силіконова долина»
у штаті Каліфорнія, яка стала сучасним «джерелом підприємництва, генератором інноваційних ідей».
Передісторія цього грандіозного проекту характерна для
американського способу життя, приватної підприємливості.
У 1950 р. декан Стенфордської інженерної школи Ф. Терман
склав скромний бізнес-проект створення неподалік невеликого промислового парку, який згодом перетворився на потужну інноваційну інституцію, де нині працює майже
мільйон висококваліфікованих фахівців. Понад третину з
них становлять вихідці із зарубіжжя, яких приваблюють не
лише високі заробітки, а й можливість самореалізації на
ниві високих технологій. «Силіконова долина» визначає
темпи науково-технічного прогресу, є центром підприємницької активності, наочним прикладом перемоги гнучкого
ринку праці. У регіоні відкриваються нові компанії, яких не
відлякує фінансовий ризик. Завдяки «силіконовій долині»
до 40 % вартості експорту штату Каліфорнія припадає на
продукцію програмістів і технологів, а сукупний річний
дохід 4 тис. компаній, які там працюють, перевищує 200
млрд дол.
Провідну роль у формуванні центру відіграли Стенфордський і Каліфорнійський університети, з яких вийшли талановиті інженери. В основі взаємодії цих людей була певна
культура, ділові люди, зрештою, були колегами: багато з
них разом учились у згаданих університетах, мали однаковий рівень освіти й були свого часу друзями, а згодом стали
великими підприємцями. Між представниками цієї категорії підприємців за час навчання в університетах виробився
певний стиль людських стосунків. Велика увага в цій своєрідній субкультурі приділялася обміну цінною інформацією. Попри жорстку конкуренцію між фірмами, саме цей
різновид соціального капіталу – обмін інтелектуальною
власністю між інженерами та підприємцями різних корпорацій – у довгостроковій перспективі став одним із чинників
економічного злету «силіконової долини».
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Отже, існування громадської довіри й кодексу моральних норм у людських стосунках почало відігравати вирішальну роль і в політичному житті навіть такого, здавалося
б, індивідуалістичного середовища, як американське, де в
суспільних відносинах культивуються традиції суто правових норм. І це приносить свої плоди: коли громадські групи
й організації не контролюють уряд країни, тоді урядовці й
чиновники втрачають мотивацію «не бути» корумпованими,
відгукуватися на виклики часу та побажання громадян.
Саме здатність установити відносини довіри й забезпечити
співпрацю політичних об’єднань, груп за спільними інтересами, неурядових організацій, засобів масової інформації,
профспілок, а також інших організацій громадянського суспільства можуть гарантувати чесність уряду.
В Україні, після висунення 2002 р. ідеї сталого інноваційного розвитку в контексті економіки знань, увага до
цього питання зменшилася. На початку лютого 2006 р.
знову було оголошено про старт проекту «Українська “силіконова долина”» на базі академічних інститутів та університетів п’яти регіонів країни, проте говорити про якісь помітні
успіхи поки що зарано. На нашу думку, не останню роль у
гальмуванні процесу введення в дію інноваційних технопарків відіграє відсутність належного капіталу суспільної довіри, побоювання частини депутатського корпусу щодо
перетворення технопарків на ще одну, конкуруючу з нинішніми форму «підприємства з надзвичайно обмеженою відповідальністю», що приведе до появи й збагачення нового
клану підприємців.
Отже, знову доводиться визнати, що ми «маємо те, що
маємо» і мусимо з’ясувати для себе відповідь на два сакраментальні запитання: «Хто винний?» і «Що робити?»
На превеликий жаль, не лише серед політиків і бізнесменів, а й у всьому нашому суспільстві посилюються консервативні тенденції, зростає недовіра до інновацій. Того ж
2006 р., коли в Києві Ф. Фукуяма закликав нарощувати соціальний капітал, лише 7,4 % опитаних соціологічною фірмою «Соціс» пов’язували поліпшення становища в країні з
проривом у світ сучасного виробництва (високі технології в
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космічній, авіаційній чи комп’ютерній сферах). Водночас
більшість респондентів була налаштована на розвиток традиційних для України сфер виробництва: аграрно-промислового комплексу – 34,4 %; усіх галузей виробництва в
комплексі – 26,6 %; а також металургійної та вугільної промисловості – 14,9 %.
Такі сподівання насторожують, адже Україна майже вичерпала свої можливості як країна-постачальник дешевої
робочої сили, де переважає низькотехнологічна, енерговитратна промисловість. Нині держава зіткнулася з жорсткими
умовами на зовнішніх ринках металу, трубопрокатної та хімічної продукції. На наших очах відбувається перехід до
розрахунків за енергоносії за світовими цінами. Вочевидь,
аби зберегти незалежність і уникнути економічного колапсу
країна повинна переорієнтуватися на політику пріоритетного науково-технологічного розвитку, економіки знань та
інформаційного суспільства.
Паралельно в країні наростав дефіцит довіри, що виявлялося у відсутності гармонізації відносин між різними гілками влади. Звісно, причин для того більш ніж достатньо.
Проте одна з найголовніших, на думку Ф. Фукуями,
пов’язана з марксистсько-ленінською спадщиною – політичною системою, зумисно адаптованою для ослаблення соціального капіталу: «Теорія полягала в тому, що партія і
держава є центральною організаційною структурою всього
суспільства і що держава потім свідомо порушуватиме існуючі зв’язки, які втримують разом профспілки, підприємства, церкви, різні приватні організації і замінятиме ці
горизонтальні зв’язки між звичайними людьми вертикальним зв’язком між громадянами й самою державою» [3].
Більшовики
культивували
формально-бюрократичні
зв’язки впродовж семи десятиліть і досягли відчутних успіхів у виснаженні кволого наявного соціального капіталу.
І тут Фукуяма правий, однак він не усвідомлює глибини історичних передумов такого стану речей.
Ідеться про те, що американський аналітик недостатньо
враховує негативну імперську спадщину ще до більшовицького перевороту. Його визначення, що «Російська імперія в
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1917 році... була відносно слабкою з погляду соціального капіталу порівняно з країнами Західної Європи», є неповним.
Насправді ще й нині відчувається спадщина трьохсотлітнього перебування України в складі Російської імперії, що
вкрай негативно позначилося на культурі міжособистісних,
виробничих і побутових відносин.
Свого часу англійський посланник у Росії (1588) доктор
цивільного права Дж. Флетчер досить переконливо виклав
свої враження й думки з приводу соціальних відносин, з
якими згодом зіткнулася й Україна [4]. Найперше, що його
вразило в Росії, – абсолютна відсутність у самосвідомості народу розуміння прав і свобод людини: «Тут вони самі себе називають і підписуються холопами, тобто їх кріпосними
людьми і рабами, так само як дворяни визнають себе царськими холопами». Політичне безправ’я породжувало соціальну апатію й недовіру один до одного: «Надзвичайні
утиски, яких зазнають бідні простолюдини, зовсім позбавляють їх спонуки займатися своїми промислами, бо чим заможнішим є хтось із них, тим більший шанс позбутися не
тільки свого майна, а й самого життя». Цілком логічні й наслідки: «Ось чому народ (хоча взагалі здатний виконувати
всякий труд) переймається лінню й пиятикою, не дбаючи
більше ні про що, крім щоденного шматка хліба».
Відповідно склалися відносини і в державному апараті,
особливо у фіскальній службі. Державного чиновника призначали зазвичай на один рік (дуже рідко на два-три роки).
Як правило, упродовж цього року вище начальство не перешкоджало свавіллю чиновника, його здирництву і хабарам,
але, говорячи сучасною термінологією, здійснювало моніторинг накопичення ним первісного капіталу. Перед закінченням терміну служби чиновника та його колег ставили «під
батіг», аби «вимучити з них всю або більшу частину здобичі,
награбованої ними в простого народу, і спрямувати її в царську казну, ніколи, далебі, не повертаючи нічого справжньому володільцю, якою б великою й очевидною не була
нанесена йому кривда». Наступного року призначався
інший чиновник, і все повторювалося знову – після поборів
його «ставили на правіж» під батіг, він відкуповувався і його
324

Василь Ткаченко. Україна: в пошуку ідентичності

переводили в інше місце на таку саму роботу. Так можновладці публічно демонстрували перед народом вимогливість
до чиновництва, а насправді збагачувалися самі й поповнювали царську казну.
Саме звідти й пішла традиція формувати «п’яний бюджет». По всій країні було збудовано чимало «питейных
домов» (шинок або корчма), де люди пропивали все до
нитки, але «доки вони сидять у шинку, ніхто і під жодним
приводом не сміє викликати їх звідти, бо цим можна завадити прирощуванню царського доходу».
Можна навести ще десятки подібних прикладів із історії,
які доповнюють сучасні характеристики Ф. Фукуями.
Однак загалом американський аналітик правий: нині, після
більшовицької диктатури, дефіцит соціального капіталу в
Україні виявився якнайповніше за відсутності принципу
верховенства права: якщо люди на верхівці судової й політичної ієрархії не керуються у своїх діях нормами закону,
то й на нижчих щаблях ієрархії ніхто не коритиметься йому.
Часте виникнення надзвичайних ситуацій у пострадянських
державах було всього лише зовнішнім проявом виснаження
неформального соціального капіталу, тобто навичок співробітництва. А звідси й наслідки: зростання рівня злочинності
(зокрема, вуличної та організованої) після падіння комуністичної системи свідчило про те, що засобами регулювання
були тільки формальні репресивні заходи, до яких удавалася поліція. Проте після їх зникнення в людей не виявилося внутрішніх цінностей і переконань, які змушують бути
законослухняними громадянами незалежно від того, чи наглядають за ними органи правопорядку.
Констатація фактів не знімає з порядку денного запитання «Що робити?». Оптимальний режим функціонування
соціального капіталу – коли люди, приділяючи увагу один
одному, здатні навести лад, не вдаючись до примусових заходів. Однак саме в посткомуністичному світі дається
взнаки гострий дефіцит неформальних норм людського спілкування задля загального добра. Отже, потрібно відновити
рівень довіри як між самими громадянами, так і між громадянами й урядовцями, а також і між самими урядовцями.
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Варто наголосити, що перелічені історичні передумови – імперські й комуністичні – хоч і є вагомими, але не фатальними, їх можна й необхідно подолати. Принципово
важливою є ініціатива і роль держави, яка могла б за потреби реанімувати та стимулювати найкращі соціальні, самодіяльні, громадянські традиції народу.
З одного боку, Фукуяма рекомендує нам усвідомити роль
держави в цьому процесі, оскільки держава може як зруйнувати соціальні зв’язки, перебравши на себе забагато функцій, так і створити базу для соціального капіталу –
гарантувавши особисту безпеку громадян і верховенство
права, увівши суспільні відносини в жорсткий правовий коридор і запропонувавши суспільству формальні норми поведінки, які згодом допомагають спонтанно встановити
довірчі відносини й певні норми поведінки.
З іншого боку, і це особливо імпонує, Ф. Фукуяма розглядає можливість нарощування соціального капіталу як
продукту особливого типу освіти. Він наголошує, що професійна освіта є не простим передаванням певних фактів,
знань і методик. Це також процес засвоєння моральних
норм, завдяки яким професійні стандарти стають над власними інтересами професіонала. Однією з переваг такої вищої
освіти є те, що вона культивує певні норми поведінки, які
стають важливим джерелом соціального капіталу.
Такий підхід зрозумілий, адже основним важелем вирішення актуальних проблем у національному й інтернаціональному масштабі є комбінація двох чинників: появи
«інформаційних суспільств» і «суспільства знань», а також
закладеного в них подолання відстаней і кордонів унаслідок
примноження транснаціональних зусиль. І коли національні держави нині прив’язані одна до одної, якщо не сказати «скуті одним ланцюгом», то при нарощуванні
потенціалу інформаційних суспільств і суспільства знань у
майбутньому ці зв’язки між державами лише посиляться й
набудуть нового виміру. Це створить принципово інакші засади глобалізації (на відміну від імперського глобалізму),
коли експансія транснаціональних просторів і форм самоорганізації людства, як це не парадоксально, залежатиме від
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національно-державного авторитету, навіть від гегемоніальної національно-державної влади, яка має забезпечити
умови функціонування світового ринку, міжнародних концернів, численних неурядових організацій. Більше того,
таке забезпечення може бути ефективним лише «під парасолькою» сконцентрованої державної влади [5]. Саме тому
ми переконані, що нам потрібно навчитися сприймати освіту
як найважливіший елемент розвитку людських ресурсів.
За сучасних умов безперервної освіти вища школа забезпечує високий рівень кваліфікації, необхідний для сучасної
економіки. Водночас неможливо перебільшити роль освіти
в забезпеченні кадрами соціальної сфери. Ідеться про підготовку викладачів, лікарів, медсестер, державних службовців, інженерів, гуманітаріїв, економістів, правників та
учених, що займаються природничими й суспільними науками, а також інших фахівців, котрі очолюють урядові
структури й ухвалюють важливі рішення, які впливають на
життєдіяльність суспільства.
Свідченням належного рівня українських трудових ресурсів є те, що, за деякими даними, нині за кордоном працює
майже 6 млн вихідців із України, які щорічно переказують
на батьківщину 8-9 млрд дол. Ідеться ж не лише про робітників-чорноробів у Росії, Польщі, Португалії, Греції та
Італії, як це часто сприймається на побутовому рівні. За
оцінкою директора Державного центру зайнятості України
В. Галицького, нинішня Європа потерпає від нестачі висококваліфікованих кадрів, які б виконували роботу, що вже
стала непривабливою для європейців: «У таких країнах, як
Франція й Німеччина, свого часу були зроблені стратегічні
помилки щодо трудової імміграційної політики. Європа переповнена вихідцями з африканських та азійських країн,
що створює неабиякі проблеми. Зважаючи на це, саме українці є найпривабливішою нацією для заповнення європейського ринку праці. І це не може не турбувати державу» [6].
Ідеться про те, що освіта є засобом накопичення соціального капіталу в Україні, зміцнення єдності нації, розвитку
різних складових громадянського суспільства. Прищепленням демократичних цінностей і культурних норм вища
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школа сприяє вихованню громадянської позиції, робить
свій вагомий внесок у державне будівництво, сприяє соціальній згуртованості. Це також слугує підґрунтям для формування і зміцнення соціального капіталу, тієї суспільної
довіри, яка формується завдяки впевненості людини в завтрашньому дні, у гарантованій доступності для неї наявних
суспільних ресурсів і надійному захисті в разі кризи. Отже,
установи освіти стають центрами соціального співробітництва, формують навколо себе атмосферу соціальної довіри,
сприяють утвердженню справедливого суспільства.
Ціна, яку доводиться платити за соціальну роз’єднаність, недовіру й корупцію, висока й часто не піддається вимірюванню. Нині довіра, обмін інформацією і грамотне
керівництво сприймаються як найважливіші економічні
чинники, на яких ґрунтується розвиток, унаслідок їх ефективної взаємодії. Згуртовані структури й підзвітні спільноті
об’єднання, які створюються й розвиваються у ВНЗ, – ось те
місце, де відкриваються можливості для творчої самореалізації вченого й з’являються легальні шляхи отримання гідних ученого статків. Освітні заклади сприяють розвиткові
співробітництва як у процесі навчання, так і після їх закінчення, вони об’єднують людей, що працюють у різних сферах економіки, і пов’язують їх поза формальними
структурами. Це співробітництво загалом сприяє підвищенню ефективності державної влади, громадянській активності, загладжуванню нерівності, зменшенню соціальної
ізоляції та корупції – на благо суспільства, держави й
ринку. Ще раз наголошуємо – розвинений соціальний капітал особливо важливий у країнах, які пережили конфлікти
чи національні трагедії, оскільки він допомагає суспільству
віднайти надійний моральний компас.
Високий рівень освіти може також відігравати вирішальну роль у підвищенні соціальної мобільності. А тому
потрібна адекватна й справедлива система освіти, яка створює нові можливості для всіх, зокрема й незаможних, аби
всі громадяни мали доступ до освітньої системи на всіх її рівнях.
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Освіта і правлячий клас
Розвиток освіти і науки робить актуальними велику
кількість складних проблем, які виходять за межі освітнього процесу й стосуються здебільшого моралі, державного
регулювання. Урешті-решт, визначення свого місця у світі,
набуття громадянської й національної ідентичності. Гострі
політичні кризи, що супроводжують формування української незалежної держави впродовж 18 років, спричинені
насамперед відсутністю громадянського суспільства, низьким рівнем громадської свідомості й політичної культури,
нездатністю правлячих кіл піднятися до рівня розуміння національних інтересів і формулювання стратегії національної
єдності. За свідченням Голови Верховної Ради України
В. Литвина, нинішній український правлячий клас поки що
«не дотягує» до рівня національної еліти: «Виникає питання: чому ми до цього часу не витворили державу? Чому
не реалізували ряд спроб бути господарями у власній домівці?.. Очевидно, причину треба шукати в собі, у нашій
психології, у нашій ментальності, у політичній еліті України, якщо можна застосувати це визначення до українських політиків. Я вважаю, що в нас немає політичної еліти,
у нас є правлячий політичний клас» [7].
Такої ж думки дотримуються й провідні зарубіжні експерти. Так, директор російських і азійських програм вашингтонського Інституту світової безпеки М. Злобін зазначає:
«Я глибоко переконаний, що українська еліта на сьогодні не
є національною. Це випадкова еліта, тимчасова, яка монополізує право називатися елітою, опинившись нагорі в результаті розпаду СРСР і якихось випадкових зв’язків,
знайомств, грошей, доступності власності, розподілу майна,
компромісу тощо. Однак це не еліта, яка пройшла через нормальний процес політичного відбору, навчання, конкуренції. Національні лідери не народжуються так, як
народжувалися лідери пострадянського простору. Вони не
національні лідери. Тому сказати, що потрібно країні, вони
не можуть. Вони можуть сказати, що потрібно їм і групі їх
інтересів, однак це група спеціальних інтересів... Я думаю,
тут багато перехідних моментів, багато суб’єктивного,
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випадкового, тому що немає еліти й немає якогось консенсусу в суспільстві» [8].
Усе це передусім стосується нерозуміння з боку правлячого класу самої суті процесу інновацій. Про інновації говориться для годиться в режимі «безперервної молитви», але
життя переконує, що розуміння ролі й значення інновацій
у суспільному житті безнадійно застаріло. Наші виробники,
як і раніше, розраховують насамперед на товари масового
внутрішнього попиту, а в експортній політиці – на модель
експортування металу й хімічних продуктів. Навіть перегони на так званих ринках майбутнього (інформаційні технології, генна інженерія, людська генетика), до яких
закликають повсюдно, свідчать якраз про відсутність творчої думки. «Інновація» у світовому співтоваристві – поняття
відносне. Мається на увазі те, що треба винаходити й робити
таке, чого інші ще не роблять і не спроможні виробити. Світовий ринок винагороджує за те, що відрізняється. Тому національні й регіональні особливості варто не нівелювати, а
розвивати як нові можливості. Індивідуалізація передбачає
не усування національних цінностей (про що постійно говорять), а їх диференціацію і перетворення на самостійну цінність особистості, щось таке невід’ємне й індивідуально
притаманне, що не піддається бюрократичному регулюванню й усередненню. З цього приводу Ф. Фукуяма зауважував: «Роль держави може або зруйнувати соціальний
капітал, або створити основу для соціального капіталу, залежно від ступеня чи засобу її втручання в суспільство» [9].
Насамперед це стосується досягнення високої конкурентоспроможності української економіки, яку потрібно піднести до рівня загальнонаціональної ідеї й перетворити на
основний засіб суспільної мобілізації заради майбутнього
нації, спрямувати в русло розкриття творчого потенціалу
людини. Тільки це може зрештою привести до вивільнення
продуктивних сил і забезпечення сталого соціального розвитку України. Якщо ж ця ідея буде спрямована винятково
в царину економіки й тільки для пошуку нових капіталів,
обладнання й технологічних ліній, її доведеться розглядати
як іще один прояв економічного детермінізму в середовищі
330

Василь Ткаченко. Україна: в пошуку ідентичності

вітчизняних ліберальних фундаменталістів, які прагнуть
керувати країною так само, як промисловим підприємством.
Крім того, варто придивитися до того, що буде покладено в
основу критерію конкурентоспроможності країни. Нині у
світі основним показником стає виважена екологічна політика, притаманна країнам, у яких справи в економіці складаються найуспішніше. У 1970-і роки передовими країнами
в галузі інновацій були США та Швеція, згодом Японія та
ФРН. Однак тепер роль лідерів перейшла до таких країн, як
Нідерланди, Данія, Фінляндія і Швеція, а поза Європою –
Південна Корея та Нова Зеландія. Для України важливо те,
що інноваційними, а отже, і екологічними лідерами нині виявляються невеликі країни, міцно пов’язані із світовою економікою. Характерно, що саме в цих країнах за останні
докризові роки майже на третину зменшився рівень безробіття. І така тенденція наводить на певні роздуми.
Світова практика свідчить, що найефективнішим є капіталовкладення у сферу освіти й наукових досліджень, оскільки лише завдяки знанням праця може зрости в ціні й
перебудувати всю систему економічних відносин. Політики
й бізнесові структури мають вкладати кошти не озираючись
на те, чи будуть випускники працевлаштовані саме в «національні» фірми або в будь-які інші. Справжні технологічні
активи країни полягають у здатності її громадян розв’язувати складні проблеми майбутнього, а їхні знання й уміння
(а не лише технологія і капітал) визначатимуть добробут
країни, незважаючи на те, чи обов’язково їхня праця
прив’язана саме до «українських» фірм. Укладаючи гроші
у сферу знання й освіти, ми тим самим надаємо громадянам
можливість оволодіти навичками й орієнтирами, які допоможуть їм самим розібратись у всіх перипетіях сучасного
транснаціонального суспільства.
Адекватною відповіддю на виклики глобалізації світу
може стати: створення й удосконалення суспільства освіти і
науки; збільшення, а не скорочення тривалості навчання;
ослаблення або й ліквідація прив’язування знання до певних робочих місць і професій, натомість орієнтація процесів
професійної підготовки на основні кваліфікації, що знахо331

Глава 6. Соціальний капітал України

дять широке застосування. Під цим розуміємо не лише
«гнучкість» чи «пожиттєве навчання», а й широку соціальну компетенцію, уміння працювати в команді, відсутність страху конфліктів, розуміння культури й
багатопланове мислення, адже зміст навчання постійно змінюється в умовах транскультурного взаємозв’язку. Навчання має розвиватися одночасно з тими видами
діяльності, які дають людині змогу взяти відповідальність
за своє життя у власні руки, збільшити шанси звільнення
від замкненості певного виробничого циклу. Діалектика
глобалізації спонукає до заміни «навчаючих суспільств» на
діалог, долучення до транснаціоналізації університетських
процесів навчання й освітніх програм («global studies»).
Ці програми мають сприяти усвідомленню студентами
складності транскультурних комунікацій, навчати долати
їх, зокрема через вивчення іноземних мов.
Настає ера індивідуалізації, тепер уже недостатньо задовольнятися гнучким засвоєнням «заданих норм», натомість
потрібно формувати власне «я» як дієвий і визначальний
центр орієнтації в житті. Молода людина має навчитися
жити, використовуючи і розраховуючи тільки на власні
сили, бути здатною ризикувати й досягати поставленої мети.
Створюються підстави для розширеного сприйняття концепції двох культур: перша прив’язана до певної території і є
результатом переважно місцевих процесів навчання; друга
розглядає культуру як загальнолюдську програму поведінки й визначається транслокальним процесом навчання.
Перша сягає своїми коренями доби романтизму XIX ст. і
розглядає культуру як закриту цілісність, притаманну певному суспільству чи соціальній групі; друга мислить культури в їх множинності як транслокальні культури, які хоч і
прив’язані до певної місцевості, але є відкритими для зовнішнього світу й налаштованими на діалог.
На жаль, наш правлячий клас часто демонструє повну
відсутність розуміння цих світових тенденцій. Через технологічно відсталу модель економіки в нашому суспільстві
не надто поважають інтелект і знання. Побутує думка,
якщо можна «купити» владу й користуватися «тіньовими»
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шляхами доступу до дешевих ресурсів, то не потрібні
складні інтелектуальні, наукомісткі, технологічні, управлінські рішення. Отже, зникає потреба зважати на інтереси
суспільства. Не раз в українських ЗМІ наголошувалося, що
оскільки наші капіталісти здебільшого не пов’язані з українським народом ні духовно, ні культурно (так само Фукуяма характеризував і значну частину «глобалізованого»
американського правлячого класу), а чимало з них узагалі
вважає себе тут чужинцями й етнічно (чого варті хоча б
штучно інспіровані кампанії щодо «насильної українізації»), то не можна виключити й такий розвиток подій: замість будувати незалежну країну, примножуючи не тільки
свій фінансово-промисловий капітал, а й загальнонаціональні надбання, вони просто «робитимуть гроші», штучно
підтримуючи низьку заробітну плату працівників, користуючись послугами корумпованих законодавців і кримінальним «дахом». А більшість капіталу й надалі
переправлятимуть за кордон, де відпочиватимуть, навчатимуть дітей і доживатимуть свій вік. Не виключено, що
заради кращого «даху» вони можуть просто «здати» незалежність України – під певні гарантії – на користь надійнішої держави або ж розшматують Україну з тією ж метою.
Тривожні симптоми такого розвитку подій уже з’являються. Так, за даними Державного комітету фінансового моніторингу України, лише за півтора року (осінь 2005 р,–
весна 2007 р.) в Україні було «відмито» 113 млрд гривень,
отриманих злочинним шляхом [10]. За підрахунками Міжнародного валютного фонду, обсяг «тіньової економіки» у
національному ВВП України у 2005 р. становив майже 52 %
(Грузія – 63 %, Росія – 40 %). За експертними оцінками Національного інституту стратегічних досліджень, критичним
вважається 40-відсотковий бар’єр, тому перспектива такого
розвитку України «створює цілком реальну загрозу Національній безпеці та демократичному розвитку країни». За даними національного банку України, масштабність тіньового
лиха виявляється у втраті нашою країною 22,4 млрд дол. надходжень до бюджету у 2002-2006 рр., а всього за роки незалежності відтік капіталу за кордон сягнув 52 млрд дол.
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До цього треба долучити й утрату потенціалу соціальної політики, зумовлену розкраданням бюджетних коштів і недієвістю фіскальних інструментів. Недовіра іноземних
інвесторів до ефективності здійснюваних у країні реформ
гальмує створення нових робочих місць [11].
Чи чекають на нас у Європі з таким менталітетом і практичними навичками? Чи вдасться нам подолати негативні
стереотипи, які вже закріпилися за нами? Актуальним завданням залишається підвищення іміджу України у світі, оскільки аж до часів Помаранчевої революції він був
досить-таки сумнівний: це, мовляв, типовий пострадянський простір, Чорнобиль, корупція, убиті журналісти, темники, помилково випущені ракети й падаючі літаки, «щось
подібне до Росії, але менш гонорове та більш поступливе...
Не секрет, що домінантним є негативний аспект, аспект вторинності... І ця вторинність відповідно переноситься на
сприйняття нації, яка оцінюється як маргінально провінційна та безвідповідальна» [12].
Щоправда, Помаранчева революція відродила була на
якийсь час почуття відповідальності за власну долю. І хоча
ця подія залишилася переважно в думках, настроях і вчинках, утім вона принесла вже певні плоди. У щорічному
звіті за 2006 р. неурядової організації Freedom House, де
було проаналізовано ситуацію в 192 країнах, оцінку «вільної країні» серед країн пострадянського простору, крім
балтійських республік, отримала лише наша держава:
«Україна виявила готовність до ряду політичних і громадянських реформ... Це вселяє надію, що механізми й
структури в Україні, які поки що надто слабкі, стануть підґрунтям для життєздатної і тривалої демократії» [13]. Суспільна свідомість в Україні залишається не просто
«розколотою», а атомізованою та амбівалентною – половина населення, наприклад, орієнтується на зв’язки з Росією, тоді як інша половина – на інтеграцію до Євросоюзу.
Приблизно навпіл поділені й симпатії електорату. Таке становище триватиме, допоки Україна не самовизначиться
стратегічно щодо шляхів подальшої трансформації суспільства. Загалом на шляху інтеграції в Європу українська
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«еліта» свою гру програла, якщо й не назавжди, то принаймні надовго. На вісімнадцятому році незалежності все
ще відсутня магістральна стратегія та етапи розбудови громадянського суспільства.
Щоправда, за ініціативою «Ради конкурентоспроможності України» у суспільстві обговорюється ідея розгортання
руху за конкурентоспроможність як об’єднавчу національну
ідею. У ній також ідеться про економіку знань у напрямі посилення конкурентоспроможності українського бізнесу:
«Найбільші інвестиції робляться в освіту, науку, охорону
здоров’я, якщо хочете, у довколишнє середовище... Усі
країни нині інвестують насамперед в освіту. Однак важлива
не просто освіта, а та, що найбільше відповідає вимогам
часу, причому на різних рівнях. Освіта середня й освіта професійна, освіта бізнесова й освіта у фундаментальних науках
тощо. Саме за рахунок цього прорвалася в сучасний світ Фінляндія. Там створили систему освіти, яка є однаково якісною й доступною для всіх без винятку в будь-якій точці
країни. Тепер Фінляндія називає це своєю основною конкурентною перевагою». У пошуках інвестицій для інноваційного розвитку Фінляндія, наприклад, продавала частку
державних підприємств і спрямовувала фіксовано 7,5 %
усіх приватизаційних доходів на розвиток фундаментальної
науки [14].
Отже, є міжнародний досвід і доцільність проголошення
ідеї конкурентоспроможності для нашої країни як провідної. Бракує одного – достатнього рівня гармонізації стосунків між різними гілками влади, що заважає досягти
консенсусу саме в цьому питанні. Крім того, постає проблема, як стимулювати наші бізнесові кампанії, аби вони
вкладали гроші в освіту. Справа ця нагальна й невідкладна,
бо ситуація водночас кричуща й парадоксальна. З одного
боку, на ринку робочої сили не вистачає кваліфікованих
кадрів певних професій, і це вже стає на заваді зростанню
економіки, а на порядку денному – питання імпорту робочої
сили з інших країн. З іншого боку, наростають імміграційні
настрої серед української шкільної молоді й студентства.
І тут знову йдеться про гостру кризу самоідентифікації. Так,
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згідно із соціологічними опитуваннями, на запитання:
«Якби ви могли обирати країну для життя й роботи, то яка
б це була країна?» – 56 % старшокласників відповіли, що
обрали б іноземні держави. Вибір пояснювали високою заробітною платнею, кращим забезпеченням прав і свобод
людей, вищим рівнем життя (очікується, що середня
заробітна плата в Росії невдовзі становитиме 1000 дол., а в
Європі вона в 10-12 разів вища, аніж в Україні). Натомість
в Україні, зазначають старшокласники, високий рівень безробіття і низький рівень оплати праці, не цінують фахівців,
а крім того, прогресує політична нестабільність і суперечності, не задовольняються потреби молоді. Саме ці чинники
й спричинюють відсторонене ставлення молоді до української держави, її національної історії, мови та державної
символіки [15].
Якщо ж узяти ширшу вікову групу молоді – до 30 років,
то на заробітки за кордон згодні виїхати понад 60 %, зокрема молоді, що навчається, – 71%. Молодь турбує якщо не
очевидне безробіття, то деформована система оплати праці.
Песимістичні настрої охоплюють насамперед соціально активну частину молоді й студентів, дипломованих фахівців,
висококваліфікованих робітників, не кажучи вже про талановитих учених, артистів, видатних спортсменів. Через погіршення матеріального й соціального стану, зростання
дорожнечі, безробіття й украй повільне впровадження механізмів соціального захисту молоді Україна втрачає енергійних, здібних і заповзятливих людей. Це є ознакою
зневіри у розбудову держави й економічні реформи, у здатність нинішніх політичних і господарських структур спинити розпад суспільства, утвердити смислові підвалини
життя, ефективні стимули праці. За цих умов перед викладачем стоїть завдання так організувати спільну діяльність
педагога й вихованця, аби внаслідок неї, по-перше, формувалася б активна громадянська позиція, а по-друге, вихованець усвідомив, що означає бути патріотом і як за сучасних
умов мають виявлятися патріотичні почуття.
Отже, виклики глобалізації так чи інакше поставили в
центр уваги питання: хто ми? і де наше місце у світі?, тобто
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проблему громадянської й національної ідентичності.
У розв’язанні цієї проблеми сфера науки та освіти повинна
виходити на передові рубежі, адже ці питання мають усвідомити насамперед представники молодого покоління,
якому судилось увести Україну до співдружності розвинених країн.
Громадянство й національна ідентичність
Що чекає на нашу молодь у Європі, та й узагалі в сучасному глобалізованому світі? Як відомо, сила дії викликає
такий самий ефект протидії. Донедавна нам здавалося, що
потужний процес глобалізації довів світові суспільні
процеси до своєрідного «кристалічного стану», коли під
скляним ковпаком глобалістських сил у вигляді транснаціональних корпорацій нічого спонтанного відбутися вже не
може й будь-які партикулярні альтернативи від самісінького початку приречені на замороження. Було навіть проголошено тезу про «кінець історії». Однак, як зауважує
німецький дослідник Ю. Габермас, «з часом цей настрій змінився. Історія знову прийшла в рух, вона набирає оберти й
навіть перегрівається. Нові проблеми зміщують старі перспективи і, що важливіше, відкривають перспективи на
майбутнє, виходячи з яких ми взагалі виявляємося знову
здатними вирізняти практичні альтернативи» [16]. Отже,
після відходу від радянської версії неминучості розвитку історичного процесу у всесвітньому масштабі в напрямі перемоги комунізму тепер уже вдруге було поставлено під сумнів
тавро жорсткого детермінізму щодо торжества глобалізму,
а історичний процес набув притаманного йому альтернативного характеру.
Які ж чинники посприяли цьому переосмисленню?
Мається на увазі поява трьох зустрічних глобалізмові потужних рушійних сил епохи, які знову надали їй мобільності і так чи інакше порушують проблеми ідентичності:
громадянської та національної. По-перше, ідеться про проблему об’єднання німецьких земель в одну державу за наявної різниці між «ост» і «вест»; розпад СРСР і звільнення
сателітних держав з-під його опіки; бурхливий і не завжди
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безконфліктний процес формування національних держав
на Балканах і сході Європи. Усе це знову поставило на порядок денний питання про майбутнє національної держави як
такої. По-друге, на повний голос прозвучала проблема мігрантів і біженців з Півдня та Сходу, які потужною хвилею
заполонили Західну Європу, а Східну перетворили на своєрідний плацдарм для подальшого проникнення на Захід.
Цю проблему не можна зводити лише до збільшення конкуренції на ринку робочої сили, бо потужна міграційна хвиля
загострила суперечності між універсалістськими європейськими засадами демократичної правової держави й
партикуляристськими вимогами збереження цільності традиційних форм життя. Що цікаво, бажання зберегти характер усталених форм життя притаманне не тільки корінному
населенню європейських держав, таке ж прагнення зберегти
свій власний спосіб життя притаманне й різним групам іммігрантів. Крім того, країни Європейського Союзу, загалом
урегулювавши на наднаціональному рівні економічні проблеми формування внутрішнього ринку, несподівано зіткнулися з відставанням у врегулюванні політичних процесів
подальшого становлення демократії в межах своїх національних держав, зокрема вирішення у своїх суспільствах
проблеми громадянської та національної ідентичності.
Зазначені процеси безпосередньо стосуються й України
– і з погляду масової імміграції українців до Західної Європи, і в контексті опрацювання внутрішньої етнонаціональної політики. Ідеться про використання європейського
досвіду як у напрямі формування громадянської нації, так і
в напрямі забезпечення широкого розвитку національних
культур і мов титульної нації та національних меншин.
Саме тому ми з розумінням ставимося до судження Ю. Габермаса: «Транснаціональні міграційні рухи діють як санкції, що змушують Західну Європу прийняти на себе
відповідальність, покладену на неї банкротством державного соціалізму. Одне з двох: або вона вдасться до значних
зусиль, аби життєві умови в бідних регіонах Центральної і
Східної Європи швидко поліпшилися, або її заполонять потоки біженців і переселенців» [17].
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Звісно, нинішня фінансово-економічна криза не сприятиме інтеграції в Європі нової хвилі економічних іммігрантів, зокрема й з України. Більше того, Європі цілком
реально загрожує наростання праворадикальної реакції на
засилля іноземців, багато залежатиме від того, як місцеве
населення сприйматиме соціальні й економічні наслідки
появи «нових» переселенців. Від цього залежатиме й ставлення до більш ранніх контингентів іммігрантів, які, отримавши громадянство, усе ще тяжіють до традиційних форм
соціальної поведінки. І тут на повен зріст постає проблема,
якою мірою ідентичність громадянська корелюється з ідентичністю етнокультурною. Що б там не говорили про високий рівень розвитку правової держави в Західній Європі,
сучасна держава, на думку Габермаса, є такою формою політичного життя, яка не розчиняється повністю в абстрактній формі інституціалізації загальних принципів права:
«Ця форма життя утворює політико-культурний контекст,
у який мають бути вписані універсалістські засади конституції, бо лише населення, яке звикло до свободи, може підтримувати життя інститутів свободи» [18].
Що ж буде з населенням, яке ще не мало змоги «звикнути до свободи»? Тут право на імміграцію неминуче наражається на перепону з боку такого самого права корінного
населення як усталеної політичної спільноти на збереження
цілісності своєї форми життя. Отже, право громадян на самовизначення включає й право на самоствердження власної
форми життя. І тоді до функціональних обмежень, продиктованих умовами відтворення економічної й суспільної систем, додаються обмеження, які гарантують безпеку
етнокультурної субстанції відповідної форми життя. Через
зіткнення партикуляристських настроїв іммігрантів з універсалістськими засадами прав людини у Європі формується
розуміння громадянства, якщо й не пов’язане безпосередньо
з національною ідентичністю, то принаймні тісно переплетене з певними історично сформованими культурними ідентичностями. Майбутній громадянин має бути готовим
виступати членом певної історично сформованої спільноти,
її минулого й майбутнього, форм її життя й інститутів, у
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межах яких діють її члени. У толерантному суспільстві цей
пункт не є вимогою до новоприбулого стати конформістом.
Це швидше вимога знання мови й культури, а також визнання інститутів, які сприяють вихованню громадян, здатних на автономні й відповідальні судження.
Знову-таки, тут не йдеться про тотальну асиміляцію й
відмову від своєї етнічної ідентичності. Мається на увазі насамперед сприйняття ідентичності політичної спільноти,
яка тримається на укорінених у політичній культурі правових принципах, а не на особливій етнокультурній формі
життя загалом. Саме тому від переселенців очікують лише
готовності сприйняти політичну культуру нової батьківщини, залишаючи за ними право на збереження етнічної
своєрідності різноманітних культурних форм життя країни
їхнього походження. Іншими словами, новоприбулим необхідна політична акультурація, яка не поширюється на цілісність їх соціалізації й життєдіяльності, навпаки – за
допомогою набутих нових форм життя вони зможуть розширити можливості самореалізації в новому суспільстві. Корінне населення також навряд чи зможе відмежуватися від
іммігрантів муром «шовінізму добробуту» та етнокультурним бар’єром, оскільки «демократичне право на самовизначення, безумовно, включає право на збереження власної
політичної культури, яка формує конкретний контекст для
громадянських прав, але воно не включає права на самоствердження якоїсь привілейованої культурної форми
життя» [19].
Саме в такий спосіб формується новий феномен світової
спільноти, яка вже стає політичною реальністю в комунікаційних зв’язках співтовариства громадян світу. З огляду на
офіційно оголошений курс на євроінтеграцію як стратегічну
мету зовнішньої політики, Україна має врахувати цю світову тенденцією.
Однак це не означає, що процес адаптації України й українських іммігрантів до європейських тенденцій буде простим і нетривалим у часі. Причина полягає в специфіці
процесу формування національних держав. У Європі формування нації відбулося переважно в XVIII-XIX ст., провідну
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роль у цьому процесі відіграла саме держава, яка «створила»
націю через запроваджене врядування, єдину юрисдикцію,
поширення громадянських прав, оподаткування, військовий обов’язок, розбудову інфраструктури комунікаційних
мереж, систему виховання єдиної ідентичності й громадянської вірності. Безумовно, не йдеться про націю як продукт
державної бюрократії, а лише про панівну роль держави й
права разом з іншими не менш важливими чинниками. Не
варто заплющувати очі на те, що на Заході «рання сучасна
держава складалася за умов панування однієї етнічної культури» [20]. З такою думкою солідарний і Ю. Габермас:
«Ця державна формація забезпечила рамкові умови, за яких
капіталістична система господарювання змогла поширити
свій вплив на весь світ. Національна держава сформувала
структуру для управління на засадах правової держави,
вона гарантувала певний простір для індивідуальної й колективної діяльності, вільний від державного втручання.
Зрештою вона (і це нас цікавить найбільше) створила базу
для формування культурної та етнічної гомогенності,
завдяки якій наприкінці XVIII ст. змогла відбутися демократизація державної системи – хоча, звичайно, ціною пригнічення й ізоляції національних меншин» [21].
Отже, Західна Європа пройшла фазу формування культурної й етнічної гомогенності й лише забезпечивши відповідний статус і дієвість форм життя титульної нації почала
приділяти більше уваги наданню певних політико-правових
гарантій національним меншинам та іммігрантам. Для цих
держав було характерним формування ставлення до національних меншин у західній традиції з погляду політичної
доцільності. На думку англійського дослідника, члена
Національної академії Е. Гобсбаума, жителі держави ототожнювалися здебільшого з «уявленою спільнотою», яка поволі згуртовувалася завдяки мові, культурі, етнічній
належності, а загалом на Заході ідеалом держави вважалось
етнічно, культурно й лінгвістично однорідне населення. При
цьому Гобсбаум посилається на класичні приклади з історії:
за часів Великої французької революції тільки половина жителів Франції розмовляла французькою, з них лише 12-13 %
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говорили «правильно». В Італії на момент створення держави тільки 2-3 італійці зі 100 послугувалися вдома літературною італійською мовою: більшість населення обходилася
розмовною говіркою, яка сильно відрізнялася від писемної
мови.
Уведення стандартної мови на початкових етапах переслідувало більшою мірою демократичні, а не просто культурні чи освітні цілі, оскільки потреба в стандартизованій
національній мові постала тоді, коли прості громадяни
стали важливою складовою держави. Як би громадяни розуміли уряд своєї країни, не кажучи вже про можливість
власної участі в управлінні, якщо врядування здійснювалося б не зрозумілою мовою, наприклад латинською, як в
угорському парламенті до 1840 р.? Таким самим було ставлення до мовного питання в Сполучених Штатах Америки,
де епоха демократичної революції поставила на порядок денний питання перевірки знання англійської мови для надання громадянства. Водночас усталилася практика, що
мова, якою люди розмовляли в побуті (як і їхні релігійні вірування), була суто приватною справою. Збереження локальних мов традиційно віддавалося на відкуп приватним
ініціативам аж до 60-70-х років ХХ ст., коли постало питання про офіційне федеральне двомовне навчання в школі.
Отже, система однієї офіційної мови зумовлена загальним
прагненням стати національною державою, у якій з меншинами, що наполягали на визнанні своїх мов, укладалися спеціальні домовленості. При цьому, зауважує Гобсбаум,
«привілейоване використання якоїсь мови у статусі єдиної
мови навчання й культури в країні пов’язане з політичними
й ідеологічними або, у кращому випадку, прагматичними
міркуваннями. У всякому разі, воно не має жодного стосунку до освіти» [22].
У Східній Європі процес формування нації відбувався в
умовах, коли чужоземний «правлячий клас домінував над
етнічними групами, які займали певну територію, однак не
мали «власної знаті», політичної єдності й позитивної літературної традиції» [23]. В Україні ж процес творення нації
відбувався всупереч політиці русифікації, яку проводив дер342
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жавний апарат Російської імперії. Переломним моментом у
формуванні національної ідентичності в Україні традиційно
вважають діяльність Кирило-Мефодіївського братства
(1845-1847), коли інтелігенція почала обговорювати проблеми української історії, культури й мови, а також сприймати свій етнос як такий, що має шанс перетворитись у
майбутньому на повноцінну демократичну націю. Ту саму
роль відігравала патріотично налаштована інтелігенція і за
радянських часів. Коли для військової, економічної і політичної сфер був характерний високий ступінь централізації
влади, представники національно свідомих інтелігентів використовували найменшу можливість для формування національної ідентичності у сфері культури й освіти. Цей
дисидентський рух мав як національний, так і громадянський характер. Оскільки правдивий голос народу не міг досягти правлячої комуністичної верхівки, така праця на ниві
національної або етнічної спільноти (до речі, доволі небезпечна) ставала реальною формою участі в суспільному
житті.
Проте загалом у країні практика державного управління
в мовно-культурній сфері впродовж багатьох років потерпала від інерції імперського історичного розвитку, коли
будь-які прояви живого національного руху в економіці,
культурі, духовному житті сприймалися існуючим ладом як
ворожі. Достатньо згадати про трагічну долю подвижників
української ідеї – Миколи Скрипника, Олександра
Довженка, Олеся Гончара та навіть першого секретаря
ЦК КПУ Петра Шелеста і його книгу «Україно наша радянська», у якій він насмілився обережно пошанувати славне
історичне минуле українського народу. Гоніння на національно свідомих представників української інтелігенції та
партійного апарату відбилися на ідеології і мисленні сучасного істеблішменту, який не міг бути українським у повному
розумінні цього слова, бо перейматися цим питанням було
справді небезпечно. Комуністична влада планомірно й послідовно знищувала або маргіналізувала все українське,
прикриваючись демагогічною ідеологією «пролетарського
інтернаціоналізму» і створенням нової історичної спільноти
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– «радянського народу». Якби процес формування української нації не зазнав такого ідеологічного й політичного пресингу, то процеси в Україні мало чим відрізнялися б від
аналогічних у Німеччині, Франції, Італії чи Іспанії, де регіональні відмінності в XIX ст. були ще разючішими, однак
поступово все населення перейшло на літературну мову й
процес національної консолідації завершився.
Не так сталося в Україні, де й після здобуття незалежності не було «демонтовано» старі радянські цінності в системі державного управління (централізм, жорстке
адміністрування, номенклатурність), а також не спостерігалося обнадійливих тенденцій у мовній політиці. За часи радянської влади і в перше десятиріччя незалежності, тобто з
1926 по 2001 р., на українських землях питома вага українців серед населення зменшилася з 80 до 77,7 %. При цьому
в 1926 р. українською мовою як рідною послуговувалося
94,1 % українців, а в 2001 р. – лише 85,3 %. У роки незалежності продовжує спостерігатися процес русифікації жителів України, який супроводжується галасом про нібито
насильну «українізацію» [24].
Як наслідок, відсутність власної національної держави з
її бюрократією, а також громадянського суспільства призвели до того, що в Україні тривалий час не було об’єктивних передумов для формування громадянської нації, нація
формувалася переважно на етнічній основі. Звісно, для декого етнічна належність становила «споконвічну» сутність,
інші приписували етнічності «ситуативний» мінливий характер, часто залежний від політичної кон'юнктури. Однак
і ті й інші рухалися в одному напрямі. Між цими двома
крайнощами, зауважує англійський дослідник Е. Сміт,
можливий і такий варіант, коли основу етнічної групи становили історичні й символіко-культурні атрибути: «Це тип
культурної спільноти, що надає великої ваги міфові про походження та історичній пам’яті й вирізняється однією, а то
й кількома культурними особливостями: релігією, звичаями, мовою, інституціями» [25].
Зрозуміло, що багато важило й те, «однією» чи «кількома» культурними особливостями відрізнялися спільноти.
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Тут більше залежить від того, якого значення надають представники цієї спільноти та представницькі громадські й політичні організації тому чи іншому чинникові. Посилення
чи послаблення суб’єктивного значення кожного з цих атрибутів для членів спільноти безпосередньо пов’язане зі ступенем єдності та самоусвідомлення членів спільноти. Коли
ж кілька атрибутів поєднуються і набирають більшої ваги й
сили, посилюється відчуття етнічної ідентичності, а разом
із ним і відчуття етнічної спільноти. І навпаки, коли кожен
із цих атрибутів слабшає, тоді занепадає й відчуття етнічної
належності, поступово така етнічна спільнота розпадається
або поглинається. В Україні процес відтиснення української
мови на узбіччя громадсько-політичного життя сприймається як загроза самому існуванню української нації та української держави.
Іще раз варто наголосити на тому, що процес формування
націй у Західній і Східній Європі значно відрізнявся. Це
знайшло своє відображення у двох різних, однаковою мірою
об’єктивно визначених історичним ходом подій моделях.
Складовими стандартної західної моделі були: історична територія, політико-юридична рівність членів спільноти,
спільна громадянська культура та відповідна ліберальна й
демократична ідеології. Основу східної «етнічної» моделі
нації становила насамперед спільність походження й рідної
культури. Те місце, яке відводиться закону в західній громадянській моделі, в етнічній моделі посідає народна культура, тобто мова й звичаї. Визнання цього факту потребує
уважного ставлення до своєрідності того чи іншого народу,
відмови від звичних для когось стереотипів поведінки в процесі досягнення консолідації нації, наприклад, наголошенні
на формуванні громадянської нації, ігноруючи при цьому
етнічну специфіку. Саме тому нам імпонує думка Е. Сміта
про те, що «ідеал нації, перенесений зі свого західного середовища й насаджений на всій земній кулі, приніс розлад, нестабільність, зіткнення й терор, особливо на землях з
етнічно та релігійно змішаним населенням» [26]. Це зайвий
раз доводить необхідність урахування регіональної та національної специфіки, а нав’язливі й некритичні посилання на
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модель національних відносин Швейцарії чи Канади частогусто виявляються недоречними, оскільки не зважають на
специфіку націєтворення в тих чи інших регіонах світу.
Окремо хотілося б сказати в цьому контексті про особливу роль і значення системи державної освіти у формуванні
східної моделі нації і досягненні національного консенсусу.
Члени цієї спільноти мусили мати спільну культуру та суспільну ідеологію, насамперед порозуміння щодо свого минулого й сподівань на майбутнє, усвідомлення системи
цінностей і почуттів, які пов’язують населення з рідним
краєм. Тому немає чого дивуватися, коли після здобуття Україною незалежності завдання досягнення спільної громадянської й національної ідентичності було покладено на
систему державної освіти та засоби масової інформації.
Україна: розколота нація?
Науковці й працівники освіти покликані розглядати питання громадянської й національної ідентичності насамперед у руслі національних інтересів України, консолідації
української нації й подальшого буття українського народу
як суб’єкта історії. Ми завжди наголошували на тому, що
саме сфера освіти повинна в наш час найбільшою мірою визначати рівень розвитку людини. Тому «першим нашим завданням має стати утвердження і в громадській думці, і в
суспільній практиці справжньої пріоритетності сфери освіти
як необхідної умови національного розвитку й національної
безпеки. Нам потрібно згуртувати українську націю навколо
проблеми освіти, об’єднати зусилля не лише освітян, а й
усього суспільства. Другим ключовим завданням має стати
модернізація освіти відповідно до викликів ХХ століття і
вимог української державності» [27].
Що визначило таку позицію, зважаючи на специфіку
розбудови української державності? Насамперед те, що Україна, у якій певні політичні кола відверто апелюють до регіонального сепаратизму, мала дійти консенсусу стосовно
своєї національної ідентичності, визначитися щодо трьох засадничих питань української національної ідеї: ким ми
були? Ким ми є? Ким ми прагнемо стати в майбутньому?
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Урешті-решт, яке місце посяде Україна в сучасному глобалізованому світі? Цілком очевидно, що вирішальне слово
мають сказати науковці й працівники освіти. Тут ми знаходимо підтримку у свого колеги академіка М. Згуровського:
«Заангажованість більшості політиків на вузь-копартійні,
вузькогрупові й комерційні інтереси не дозволяє їм піднятися до рівня державних діячів» [28].
Дуже прикро, що нинішню фінансово-економічну кризу,
яка кинула виклик майже всім державам світу, Україна застала у стані політичного паралічу. Не дивно, що в європейських колах навіть обговорювалося питання, який термін
вживати щодо України – «держава» чи «країна», – що свідчило про розуміння Європою відсутності належно консолідованої національної еліти в Україні та дієвості її державних
органів влади. Президент Проекту перехідних демократій
Б. Джексон (США) відверто заявляє, що «ніхто у Верховній
Раді не підзвітний українським виборцям... Це характеристика незрілої та безвідповідальної політичної номенклатури». Саме це є основною причиною того, що «Україна
постійно перебуває в кризі. Чесно кажучи, це сталий феномен. Час іде, і це стає звичним і нудним. Я маю на увазі те,
що світ більше не реагує на політичну нестабільність в
Україні. Це вже стало свого роду рутиною» [29].
У цій ситуації якась структура, а також громадські діячі
мають заповнити той вакуум довіри до державних інституцій, перейматися разом з іншими завданням формування
громадянської та національної ідентичності в новоутвореній
державі. Саме такою є система освіти, яка за рівнем довіри
посідає в суспільстві третє місце після церкви й армії, набагато випередивши рівень довіри до органів законодавчої та
виконавчої влади. До того ж формування людської особистості та національної ідентичності громадянина держави
традиційно є однією з основних функцій системи освіти. Про
це говорить і Е. Сміт: «Національна ідентичність виконує
також і вужчі, внутрішні функції для індивідів у спільнотах. Найочевиднішою є згуртування членів як людей “однієї
національності” та “громадян". Нині цього досягають
завдяки обов’язковій, стандартизованій державній системі
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масової освіти, за допомогою якої державна влада сподівається прищепити вірність нації й самобутню однорідну культуру...» [30].
Розглядаючи мовно-культурну сферу, потрібно враховувати, що існують глибокі розходження в політичній культурі та соціальному досвіді жителів різних регіонів країни.
Особливо це стосується Закарпаття, яке внаслідок геополітичної відірваності впродовж століть від основного масиву
нинішньої України залишилося своєрідним куточком давньої дунайсько-балканської цивілізації, а також Криму, що
був тривалий час далеким «уламком» середземноморської
цивілізації. Однак і решта регіонів України теж різняться
між собою хоча б тим, наскільки органічно й динамічно розвивалася в них українська ідентичність. Так, Галичина істотно відрізняється від Волині, бо за століття перебування в
складі Австрійської імперії в умовах певної конституційної
свободи зуміла сформувати національну ідеологію й культурну самоідентифікацію. Волинь відрізняється від Полісся,
бо в 1920-1939 рр. входила до складу Польщі й тоді пережила період національного відродження, не потерпала від
голодомору й радянського терору. Полісся й Поділля відрізняються більшою україномовністю і консервативністю від
індустріального Подніпров’я, яке відрізняється від Степу й
Слобожанщини, бо, з одного боку, повніше зберегло етнотворче ядро. Слобожанщина відрізняється від Донеччини
тим, що в період інтенсивної колонізації за рахунок різноманітних національних груп, усе-таки основним і переважаючим субстратом тут були етнічні українці. Донеччина й
Причорномор’я, де в середньому українці становлять від 50
до 70 % населення, у період 1920-1960-х років зазнали найпотужнішої демографічної видозміни внаслідок масового переселення російськомовних робітників із різних регіонів
СРСР. Саме тому в цих регіонах не зміг сформуватися потужний український національний «стрижень», адже українське населення і його культура були маргіналізовані [31].
Урахування регіональних особливостей є питанням першорядної ваги, адже нація покликана розвивати соціальні
зв’язки завдяки культивуванню спільних цінностей, сим348
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волів і традицій. Наприклад, коли суспільство знаходить
консенсус у справі використання спільних символів (прапорів, монет, одностроїв, церемоній), а також щодо спільних «героїв» і «лиходіїв» (відзначення пам’ятних дат), тоді
члени спільноти свідомі спільної культурної спадщини й
своєї культурної спорідненості. Саме за таких передумов
відчуття спільної ідентичності й належності підкріплює і
надихає їх у скрутну годину, а нація стає колективом
людей, натхненних вірою у свою спроможність подолати
труднощі й перешкоди. Урешті-решт національна ідентичність стає могутнім засобом самовизначення й самоорієнтації індивіда з позицій розуміння «колективного МИ» та
своєї самобутньої культури. Саме завдяки спільній неповторній самобутності культури за нинішнього засилля низькосортної «масової культури» наші співвітчизники можуть
дізнатися «хто ж ми такі» у сучасному світі, відкрити для
себе втрачене «автентичне Я», що так потрібно в сучасній
Україні багатьом зневіреним і дезорієнтованим молодим
людям, яким судилося зіткнутися з мінливим і непевним
сучасним світом.
Значущість національної ідентичності – це не загальні
слова, а реалії України, про що свідчить невблаганна статистика та результати соціологічних досліджень. Так, за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р., на
території України проживало 48,2 млн осіб, котрі, згідно з
Конституцією України, становили український народ, який
складається з представників понад 130 національностей,
зокрема й ряду компактних етнічних спільнот. Частина етнічних спільнот є автохтонними, бо їх етногенез відбувався
повністю в межах території України. Етногенез інших етнічних спільнот відбувався на їх історичних землях поза межами сучасної України, а це суттєво вплинуло на нинішню
психологію їх представників. Найбільшою етнічною спільнотою є етнічні українці (на час перепису 37,5 млн осіб), які
й становлять титульний етнос, що дав назву державі. Інші
етнічні спільноти (окрім корінних кримських татар, караїмів і кримчаків – 0,5 % населення України) належать до категорії національних меншин. Особливе місце завдяки
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численності й особливій ролі в українській історії посідає
меншина етнічних росіян – 17,3 % населення (майже
8 млн). Крім того, за роки незалежності утворилися етнічні
групи, що складаються з іммігрантів (2-3 % населення).
Здавалося б, така палітра етносів не передбачає проблем,
оскільки серед існуючих двох сотень держав у світі набереться всього лише десяток таких, які можна вважати моноетнічними. Згідно з даними перепису населення 2001 р.,
українська мова є рідною для 67,5 % жителів країни, зокрема й для 85 % етнічних українців, 4 % росіян і 11 % представників інших національних меншин. 29,6 % жителів
України, у тому числі 15 % українців, 96 % – росіян і 31 %
– представників інших національних меншин уважають рідною російську мову. Проте все це суха статистика перепису.
Якою ж є нинішня практика?
Проблема полягає в тому, що імперська політика залишила в спадщину сучасній Україні фактичну двомовність,
яка могла б стати (якщо поглянути об’єктивно!) чинником
розвитку, а не розбрату, якби вона не ставала предметом спекуляцій з боку значної частини сучасного правлячого класу,
усе ще пострадянського, а не проєвропейського. Як свідчать
соціологічні дослідження, унаслідок тривалого процесу русифікації мовна структура населення України станом на
2007 р. була такою: 38,5 % громадян у побуті спілкувалися
українською мовою, 30,36 % – лише російською, а 30,54 %
– залежно від обставин використовували або українську, або
російську. І тут ми теж не вбачаємо проблеми, бо вибір мови
спілкування належить до невід’ємних прав людини.
Тривогу викликає те, що мовний процес у росіян, які
проживають в Україні, включає очевидне ігнорування української мови: двомовними є передусім етнічні українці та ті
громадяни України, які вважають рідною українську мову,
росіяни ж виявилися переважно одномовними. Тобто на
практиці виходить, що всі неросійські мови в Україні,
зокрема й українська, були та залишаються «донорами» для
російської мови. Однак і цю проблему взаємного (двостороннього) зближення української і російської мов у життєдіяльності суспільства можна було б залагодити в спокійній і
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толерантній обстановці, якби інтриги частини домашніх політиків довкола якоїсь «дерусифікації» в Україні не знаходили підтримки й схвалення з боку навіть науковців
сусідньої держави.
Так, на сторінках фахового журналу «Мир образования
– образование в мире» (№ 1 за 2009 р.) якийсь А. П. Ліферов
опублікував досить об’ємну статтю під назвою «Куди дрейфує українська освіта і наука?», яка може слугувати взірцевою «ікебаною» усіх можливих антиукраїнських міфів і
передсудів щодо якоїсь насильної «українізації». Навіть визнання того, що «свою частку відповідальності двох слов’янських держав мають взяти на себе і деякі російські
політики, депутати, управлінці, котрі своїми непродуманими, часто ексцентричними заявами і діями підливають
олії до вогню суперечностей, що виникли», він тут же супроводжує ще одним ексцентричним доріканням, що представників російського етносу в Україні, яких можна визнати
«державотворчим народом, перетворюють у національну
меншину» [32].
Відтак етнічні росіяни та російськомовне населення
України в цілому, часто не підозрюючи про те, стають
об’єктом особливого піклування й захисту певних кіл Росії.
Звісно, від них чекають зустрічних антиукраїнських кроків. І це при тому, що згідно з соціологічними даними Центру Разумкова, 86 % російськомовних громадян України
вважають Україну своєю Батьківщиною, а 72 % повністю
або «швидше» є її патріотами. Ще один характерний
штрих: третина російськомовних жителів України зараховує себе до української культурної традиції, майже третина
– до радянської (старше покоління), а вже 6 % – до європейської. До російської культурної традиції належить
менше чверті російськомовного населення.
Не відкидаючи чинника зовнішньої інтриги, корені проблеми потрібно шукати в самому українському житті. Суть
справи глибша, і полягає вона, вочевидь, не стільки в регіональній відмінності України (здебільшого російськомовні
Схід і Південь), скільки в глибинній денаціоналізації значної частини населення, а також його байдужому ставленні
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до своєї національної ідентичності взагалі. Причини ці система освіти усунути неспроможна: національна ідентичність
неможлива поза існуванням достатньо розвинутого громадянського суспільства; національна ідентичність неможлива без відчуття соціальної справедливості й захищеності,
без реального існування соціально відповідальної держави.
Згідно з даними соціологічного опитування, не дотримується право на достатній життєвий рівень для себе і для своєї
сім’ї майже для 90 % респондентів; на охорону здоров’я –
понад 80 %, на повагу гідності людини – до 80 %, на працю
та можливість цією працею заробляти на життя – до 80 %.
Однак найважливішим є те, що майнове розшарування в
Україні – одне з найбільших серед європейських країн.
За оцінками Світового банку, у 2005 р. доходи 10 % найзабезпеченішого населення України перевищували доходи
10 % найменш забезпеченого в понад 47 разів [33]. Це абсолютно не європейський показник, а швидше африканський
чи латиноамериканський.
Напрошується висновок, що загострення національного,
зокрема мовного питання, відповідає інтересам тих, хто хоче
відволікти увагу народу від назрілих соціально-економічних
проблем. Склалася парадоксальна ситуація – найбільше
турбуються про долю російської мови там, де на практиці з
ужитку витіснена українська мова, а російській мові взагалі
нічого не загрожує (Крим, Донбас). Проблему становлять не
стільки мешканці східних і південних регіонів, скільки
певна частина політично активної верхівки цих регіонів,
яка є носієм ідеології та психології російської імперської
традиції. На думку академіка Б. Олійника, «мовна проблема
– це виклик і спроба зачепити наші державні структури, аби
з’ясувати: є в нас держава чи немає. Тому якщо ми поступимось, настане другий період – федералізація, яка вже давно
виношується в планах окремих людей» [34].
Ми дедалі більше переконуємося в тому, що мовне питання цілеспрямовано штучно політизується, адже в списку
найбільших 30 проблем, сформульованих соціологами, проблема російської мови посіла лише 26 місце, а проблема української – 24. Загалом 52 % громадян уважають мовне
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питання неактуальним або взагалі неіснуючим, надуманим
[35]. Наскільки вони праві покаже, вочевидь, найближче
майбутнє, коли загострення фінансово-економічної ситуації
в країні поставить на порядок денний питання про зміни в
політичній еліті України.
Досягнення мовного консенсусу
Геополітичні реалії сучасного становища України на пострадянському просторі підтверджують той факт, що боротьба за українську культуру й мову, за тісні мовні зв’язки
в країні уважається елементом змагання за те, у який бік надалі розвиватиметься процес формування національної самосвідомості більшості українців і всіх громадян України,
без огляду на факт їх національної належності. Варто наголосити, що не йдеться про заперечення російської мови як
факту українських реалій. І будь-які спекуляції тут недоречні (кожна дитина має знати, як мінімум, українську, російську або якусь з європейських мов). Загалом ідеться про
інше – про стратегію розвитку України, розбудову сучасної
української громадянської нації, її національної та громадянської ідентичності. Власне, про те, чи буде вона українською, чи якоюсь іще? А якщо не українською, то якою?
І тут своє вагоме слово може сказати система освіти, бо саме
ця сфера є на сьогодні майже єдиною сферою публічного
життя, яка дає підстави говорити про реальну, а не міфічну
українізацію. Для значної частини дітей школа стала єдиним місцем, де вони хоча б частково перебувають в українському мовному середовищі.
За роки незалежності у сфері мовної політики української школи сталися значні зрушення. Знову ж таки ідеться
не про якусь форсовану насильну українізацію, а про виконання положень Конституції України та відповідного законодавства про освіту, де закріплено державний статус
української мови, визначено місце мов національних меншин, що і є ознакою рівня демократичності тієї чи іншої
країни. Не все ще так добре, як би нам хотілося. Освітяни
свідомі того, що визнання за українською мовою державного
статусу не означає переважання української мови в повсяк353
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денному спілкуванні школярів. Незважаючи на істотні позитивні зрушення (за роки незалежності відсоток учнів, які
навчаються українською мовою, зріс з 47,5 % у 1988/89
навчальному році до 80,4 % у 2007/08 навчальному році),
ситуація у сфері мовної політики все ще потребує суттєвих
змін.
Насамперед це стосується переходу на викладання українською мовою в професійно-технічній і вищій школі.
З 919 державних професійно-технічних навчальних закладів викладання українською мовою здійснюється у 777 закладах, російською мовою з усіх предметів – у 35 закладах
АР Крим і міста Севастополя. У Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Харківській областях у 113 закладах навчання здійснюється українською і
російською мовами.
Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення
груп із навчанням українською мовою в російськомовних
навчальних закладах. У 2008 р. кількість учнів, які навчаються українською мовою, становила 320 тис. осіб, або 90,1
% загальної кількості учнів професійно-технічних закладів.
У вищих навчальних закладах III—IV рівнів акредитації українською мовою навчаються 82,1 % студентів. Ця цифра
включає всіх студентів Волинської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей. Водночас в АР Крим цей показних становить
7,3 %, у Донецькій області – 34,1 %, Луганській – 43,3 %,
Херсонській – 65,1 %, місті Севастополі 4,1 %.
У галузі освіти українська мова має в повному обсязі забезпечувати інтеграційно-консолідуючу, організаційну й інформаційну функції. Реалізація цієї вимоги потребує
комплексного послідовного вжиття заходів адміністративного, науково-методичного, роз’яснювально-пропагандистського характеру. Українська мова в галузі освіти повинна
реалізуватися: як навчальний предмет; як основний засіб
комунікації і здобуття знань з інших (не мовних) сфер пізнання; як засіб розвитку й саморозвитку школяра і студента, творчого самовираження й утвердження особистості
в суспільстві. Володіння українською мовою треба вважати
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одним з основних критеріїв оцінювання професійної придатності викладачів, керівників навчальних закладів.
Дбаючи про належне забезпечення різних варіантів вивчення української мови, освітяни України забезпечують
також вивчення в наших школах мов національних меншин. В Україні представники національних меншин можуть здобути безкоштовну повну загальну середню освіту
рідною мовою. Для багатьох європейських (і не тільки європейських) країн нині актуальне виконання Гаазької конвенції, яка передбачає надання права й створення можливостей
для батьків виховувати своїх дітей у дитячих садках рідною
мовою та навчатися рідною мовою в початковій школі. На
практиці Україна ці стандарти перевершила. Що стосується
дитячих садків, то в Україні для забезпечення національних
прав російської меншини існує 983 російськомовних заклади. Що стосується шкіл, то, за даними Міністерства освіти і науки України, у 2008/09 навчальному році в Україні
загалом діяло 20 045 загальноосвітніх навчальних закладів,
у яких навчалися 4 438 383 учні. З-поміж них: із навчанням
українською мовою – 16 909 закладів (3 271 703 учні); російською – 1119 (403 719 учнів); румунською – 89 (18 239
учнів); угорською – 66 (11 644 учні); кримськотатарською –
15 (2919 учнів); молдовською 6 (1903 учні); польською
5 (1180 учнів). Окрім того, у 1725 загальноосвітніх навчальних закладах навчання здійснювалося двома й більше мовами, зокрема: українською та російською 1628 (навчалися
російською – 368 594 учні); українською та угорською –
31 (угорською – 4763 учні); українською та румунською –
13 (румунською – 3432 учні); українською та молдовською –
6 (молдовською – 2055 учнів); українською та болгарською –
1 (болгарською – 80 учнів); українською та словацькою –
1 (словацькою – 79 учнів). Як предмет вивчали: російську
мову – 1 292 518 учнів; кримськотатарську 17 725; болгарську – 9347; єврейську – 691; молдовську – 1590; угорську
– 1337; гагаузьку – 1400; румунську – 683; словацьку – 224;
новогрецьку – 87 учнів.
Загалом українською мовою у 2008/09 навчальному році
навчалося 3 608 725 учнів; російською – 779 432; румун355
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ською 21 671; угорською – 16 407, молдовською – 4756,
кримськотатарською – 5644, польською – 1389, болгарською 80, словацькою – 79 учнів. Ці статистичні дані ілюструють той факт, що в Україні забезпечується право
національних меншин на задоволення освітніх потреб рідною мовою, збереження й розвиток їхньої етнічної ідентичності. Факультативно, крім зазначених вище мов,
вивчаються: японська, китайська, корейська, італійська,
турецька, чеська, словацька, французька, арабська, індійська, татарська, ромська, вірменська та інші мови. Наприклад, тільки в місті Києві в загальноосвітніх навчальних
закладах вивчають майже 30 мов. Для представників національних меншин, які дисперсно проживають в Україні, працюють недільні школи, відвідування яких не обмежується
віковим цензом. Це доводить, що освітні запити національних меншин в Україні реалізуються через полікультурність
освіти, основною метою якої є формування нового менталітету, усвідомлення перспектив глобального розвитку людського суспільства, розуміння, визнання й забезпечення
прав різних культур на їхнє автономне існування та єднання, розвиток загальнолюдської культури.
Широке задоволення потреб національних меншин українською державою має, утім, і зворотний бік. Підсумки досліджень на Закарпатті, проведених у школах національних
меншин, висвітлили ряд проблем. Учні шкіл недостатньо володіють українською мовою для соціалізації в українському
суспільстві. Ця обставина часто робить їх неконкурентоспроможними при вступі (тестуванні) та навчанні у вищих
навчальних закладах. Так, у 2008 р. більшість випускників,
які здобули освіту мовами національних меншин, виявили
бажання складати тести не українською, а саме рідною
мовою навчання. Міністерство освіти і науки України пішло
їм назустріч, і зміст тестових завдань (за винятком тесту з
української мови та літератури) було перекладено мовами
національних меншин.
Дискусійним залишається питання щодо зовнішнього
тестування винятково державною мовою. Всеукраїнська нарада вчителів української мови й літератури загальноосвіт356
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ніх навчальних закладів із навчанням мовами національних
меншин ухвалила програму на 2008-2011 рр., спрямовану
на підвищення конкурентоспроможності випускників
цих закладів. Йшлось про розширення в школах сфери функціонування української мови, видання підручників нового
покоління та навчально-методичної літератури, запровадження новітніх технологій, а також про поповнення словникового запасу української мови шляхом забезпечення цих
закладів двомовними словниками. Передбачалось, що у разі
успішного виконання програми випускники шкіл, де викладання ведеться мовами національних меншин, не будуть
ущемлені у своїх правах при вступі до вищих навчальних закладів будь-якого профілю. Виявлені проблеми мають бути
розв’язані в тісній взаємодії з представниками національнокультурних товариств різних регіонів.
Що ж стосується двох найбільших мовних груп – української і російської – то ці мовні спільноти мають ретельніше підходити до проблеми пошуку компромісів.
Нині оптимальною серед науковців уважається така версія:
«україномовні» мають усвідомити, що російська мова буде
в Україні в широкому вжитку завжди, а «російськомовні» –
зрозуміти, що час безроздільного панування російської мови
минув, що жити в Україні й бути вільним від будь-яких зобов’язань перед державною мовою неможливо. Як висловився з цього приводу академік І. Дзюба, «хто насправді є в
Україні двомовним: ті, хто обстоює українську мову, добре
володіючи й російською, знаючи російську культуру, – чи
ті, хто воює за “двомовність” задля права не знати українську мову й українську культуру, ігнорувати їх? Де є
більший культурний потенціал? Де наша історична перспектива? І чи не спрямовані галасливі пропагандистські кампанії нібито на захист російської мови – насправді на захист
безкультур’я, лінощів і малограмотності основної маси
нашої бюрократії на всіх рівнях (не кажучи, звісно, про “геополітичний” чинник)» [36].
Більшість людей усвідомлює цей факт і підтримує таку
позицію. Справа за політичними лідерами, які мали б серйозно, а не на публіку, зайнятися оптимізацією суспільно357
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політичного життя України, виробити консолідовану стратегію, оголосити свого роду мораторій на експлуатацію в
контексті референдуму тем (зокрема, мовну проблему), які
за нинішніх умов політичного протистояння й низької політичної культури розколюють як суспільство, так і сам політикум.
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Глава 7. «ДИКЕ ПОЛЕ» ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
Дике поле – історична назва незаселеної й неосвоєної
території південноукраїнського степу, що виникла ще в
XVI ст., коли після монголо-татарської навали розпочалася
військово-трудова колонізація цього регіону козацтвом. Освоєння небачених природних багатств степових просторів і
Дніпровського басейну відбувалося за умов безперервної боротьби з кочівниками. Рятуючись від покріпачення, у Дике
поле втікали тисячі селян. Тут вони заводили власні господарства й оголошували себе вільними людьми – козаками.
У другій половині XVIII ст. після повторного (після польського) покріпачення вільних людей уже в складі Російської імперії, термін «Дике поле» вийшов з ужитку.
Аналогії щодо терміна «Дике поле» почали виникати у
свідомості суспільства після проголошення незалежності
України, коли вихідці з радянської номенклатури взялися
«козакувати». У співдружності з транснаціональними монополіями вони побачили в Україні джерело нагромадження
неміряних особистих багатств.
Практика привласнення ресурсів і засобів виробництва
потребувала освячення відповідною ідеологією, яка б виправдала їхні напівтіньові оборудки в очах далеких від ринкових уявлень громадян. Хоча після радянських часів
ставлення до ідеології унаслідок тривалої компартійної монополії на істину все ще мало негативний відтінок, поступово прокладала собі дорогу інша тенденція: розглядати
ідеологію як орієнтовану на дію систему переконань чи цілісний набір ідей, що в той чи інший спосіб спонукає й спрямовує політичну дію. На той час інтелектуальним
камертоном, що задавав тон дискусії світових аналітиків,
уважався Ф. Фукуяма. Ще раз віддамо належне цьому досліднику, якого зараховують до п’ятірки найавторитетніших експертів у галузі міжнародної й державної політики
наприкінці XX – на початку XXI ст. Світову славу Ф. Фукуямі принесла опублікована в 1989 р. стаття «Кінець історії?», що стала згодом основою монографії «Кінець історії і
остання людина» (1992), у якій він висунув тезу про неми362
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нуче торжество ліберально-демократичної моделі суспільного ладу у всесвітньому масштабі як «остаточної форми
правління» [ 1].
Такий висновок був дещо епатажним. І не лише тому, що
замість звичної для нас у минулому монополії марксизму ми
отримали повий варіант претензії – уже на монополію ліберальної ідеології. Така «зміна віх» сприймалася з великою
недовірою – лібералізм, який ставив над усе свободу, раптом
заперечив право іншого думати й діяти на власний розсуд.
І це при тому, що в традиції лібералізму закладене усвідомлення толерантності як гарантії особистої свободи. Урештірешт ішлося про право на альтернативну ідеологію як засіб
культурного та й будь-якого іншого збагачення суспільства.
Однак якщо вже говорити про «кінець історії», то висвітлення такої перспективи не могло набути у Фукуями іншої,
аніж «есхатологічної», форми. Проте справа не у формі, а в
суті проблеми.
7.1. Зарубіжна теорія й українська практика
Що б ми не говорили, а наше ставлення до лібералізму як
ідеології промислового Заходу заслуговує на повагу хоча б
тому, що цей напрям суспільно-політичної думки вже тривалий час претендує на роль «метаідеології», здатної охопити найширше коло взаємовиключних цінностей і
поглядів. Лібералізм формувався упродовж трьох останніх
століть, однак як більш-менш завершена політична доктрина він склався лише на початку XIX ст. На ранній стадії
лібералізм виражав устремління промислового середнього
класу, що набирав сили і, критикуючи абсолютизм і феодальні привілеї, утверджувався політичною філософією капіталізму. Лібералізмом проголошувалося конституційне, а
в подальшому й представницьке правління. Згодом набув
актуальності економічний лібералізм, який засуджував
будь-які форми державного втручання в економіку. Це положення й стало основною засадою класичного лібералізму.
Уже наприкінці XIX ст. виникла форма соціального лібералізму, який усвідомив необхідність соціальних реформ в інтересах нижчих класів і державного втручання в економічне
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життя як запоруку стабільності й подальшого прогресу суспільного ладу.
Щоправда, на перших етапах формування класичний лібералізм схилявся до крайніх форм індивідуалізму. Люди
зображувалися відверто егоїстичними індивідуумами, які
переслідують лише власні інтереси: вони нічим не зобов’язані ні суспільству, ні іншим людям, і сподіваються
тільки на власні сили. Проголошувалася свобода від будьяких зовнішніх обмежень й недопущення жодних урядових
регламентацій і втручання в життя індивіда з боку держави.
Сама держава трактувалася як «необхідне зло», що, з одного
боку, забезпечує в суспільстві соціальний спокій і певний
порядок щодо дотримання договірних зобов’язань, а з іншого боку – усе-таки нав’язує колективну волю, обмежуючи
тим самим свободу й індивідуальну відповідальність людини. За таких умов ідеальним устроєм, з погляду класичного лібералізму, мало б бути «якомога менше держави» в
ролі «нічного сторожа». Ця позиція «економічного лібералізму» супроводжувалася безмежною вірою в механізм вільного ринку, який нібито має привести до процвітання й,
гарантуючи людям свободу, забезпечить тим самим соціальну справедливість.
Періодичні кризи й суспільні потрясіння, які супроводжували розвиток капіталізму, зумовили виникнення сучасного лібералізму, що став прихильнішим до державного
втручання. Він трактував свободу в ширшому контексті – заперечував свободу вмерти від голоду й утверджував свободу
розвитку й самореалізації людини. Саме останнє положення
стало підґрунтям для так званого соціального лібералізму,
або лібералізму загального благоденства, який визнавав за
урядом право широкого втручання в громадське життя.
Це передбачало соціальну допомогу для убезпечення людини від неминучих «злигоднів долі»: бідності, неуцтва, незайнятості, марнотратства й хвороб. Особливу роль у цьому
відіграла теорія Дж. М. Кейнса про те, що зростання й процвітання досягаються лише в межах «керованого», або «регульованого», капіталізму, коли відповідальність за
вирішення основних економічних проблем бере на себе уряд.
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Щоправда, нинішні ліберали готові підтримувати ідею урядового втручання лише за певних умов: ідеться насамперед
про підтримку найуразливіших верств суспільства, які
дійсно безпомічні й потребують підтримки, допоки не зможуть самостійно влаштувати свою долю й використати шанс
на вільний вибір.
Окрім толерантності, до основних елементів лібералізму
належить індивідуалізм – переконання, що людина важливіша за будь-яку соціальну групу чи колектив. Саме індивіду надається право приймати будь-яке рішення, що
стосується його подальшої долі, а надто рішення морального характеру. Неминущою цінністю лібералізму є свобода особистості, що переважає такі категорії, як рівність,
справедливість і влада. Звісно, ідеться про «свободу в
межах закону», коли свобода одного не загрожує свободі іншого. Самоцінність розуму передбачає здатність індивіда
приймати виважені рішення й бути найкращим суддею у
вирішенні власних справ. Звідси походить віра лібералів у
прогрес і здатність людей розв’язувати суперечності шляхом перемовин і досягнення компромісу. Рівність розглядається в контексті «рівності перед законом», однак це не
означає визнання ідеї соціальної рівності, оскільки здатність і бажання трудитися в усіх різні: ідеться про «рівність можливостей» і шансів реалізувати свій творчий
потенціал, який не може бути однаковим у всіх. Громадська згода, чи консенсус, виникає з того, що управління
ґрунтується на «згоді з боку тих, ким управляють». Щоб
убезпечити виродження влади, її необхідно обмежити через
систему «стримувань і противаг» і прийняття кодифікованої конституції з біллем про права, яким визначаються відносини між державою й індивідом, що й забезпечить
принцип конституціоналізму [2].
Проголошення Фукуямою перемоги лібералізму «у всесвітньому масштабі», звісно, відповідало поточному моменту
– нещодавно закінчилася «холодна війна», що поклало кінець розколу світу на країни «ліберальної демократії» й
«табір світового соціалізму». Саме цим розколом і була обумовлена абсолютизація боротьби конкуруючих ідеологій, а
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конфронтація заважала осягнути складність сучасного
світу, зокрема й боротьбу між різними течіями в країнах Заходу, наприклад між ліберальними демократами, соціал-демократами й консерваторами. До того ж у ліберальному
середовищі в 1970-і роки виникла течія комунітаризму.
Її представники відкидають марксизм-ленінізм, російськорадянський колективізм, засуджують політичну історію й
практику колишніх країн «реального соціалізму». Разом із
тим вони критикують і лібералізм: розвиваючи свою тезу
про соціальну природу людини, комунітаристи відкидають
основні його положення про те, що індивіди народжуються
вільними від соціальних зв’язків і живуть в ізоляції від
своїх зобов’язань перед суспільством. У своїй критиці комунітаристи навіть звинувачують лібералізм у соціальній
брехні й моральному аутизмі. Проте сучасні ліберали відповідають, що нині лише божевільна чи аморальна людина
може не бути лібералом [3].
Зрозуміло, що в ідеологічних кампаніях погляди конкурентів завжди зображуються як логічно суперечливі й політично шкідливі. Такі кампанії можуть варіюватися від
своєрідних «хрестових походів» до прагматичної передвиборної риторики. Та ми вже переконалися: це не означає, що
неможливо визначити певний комплекс переконань, яких
дотримуються послідовники тієї чи іншої ідеології. Це стосується й ідеології ліберальної демократії, яка видозмінюється залежно від регіону, неоднозначності політичного
словника й ідеологічних варіацій чи невизначеності та розмитості програм тих чи інших партій ліберального спрямування. Отже, визначення лібералізму ніколи не було й не
буде вільним від конкретно-історичних обставин політичної
боротьби.
Для українського суспільства початку 90-х років XX ст.
аргументи Ф. Фукуями щодо перемоги лібералізму в усесвітньому масштабі здавалися неспростовними, адже надзвичайно показовою була перемога західних демократій у
«холодній війні» проти комуністичної системи. Так само переконливими виглядали й рекомендації видатного економіста М. Фрідмана, який радив лідерам колишнього
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комуністичного табору «приватизувати, приватизувати і
приватизувати». Зарубіжні експерти й консультанти в
перші роки незалежності України глибокодумно повчали,
що азами побудови ринкового суспільства є неухильне дотримання основних принципів «тріади»: лібералізація – дерегуляція – приватизація. При цьому мало хто звертав увагу
на специфіку суспільних процесів на пострадянському просторі. Україна здобула свою незалежність після майже десятиліття «лібералізації» під «тіньовим дашком» радянської
бюрократії (1980-і роки), а відтак провідною тенденцією початкового етапу незалежності стало обмеження цією ж бюрократією публічних функцій дирижизму молодої
української держави й нарощування тіньових структур з їх
напівмафіозними схемами й моделями. Це була дивна й незрозуміла народу політика, оскільки незалежну державу ще
не було розбудовано й залишалося актуальним питання про
перспективи її існування. Не дивно, що за таких обставин у
знесиленому посттоталітарному, постгеноцидному й постчорнобильському суспільстві запанувала анархія, яка,
згідно з ученням знаменитого англійського філософа Т. Гоббса, означала «війну всіх проти всіх».
Результати такого курсу стали очевидними. За свідченням лауреата Нобелівської премії в галузі економіки Дж.
Стігліца, повноцінному переходу до ринкової економіки на
пострадянському просторі перешкодили два чинники: відсутність «верховенства права» і погано проведена приватизація. Розподіл державної власності через «квазілегальні»
або повністю кримінальні механізми спричинив довгострокові негативні наслідки. Наприклад, зазначав Дж. Стігліц,
отримавши активи на 1-2 млрд дол. завдяки незаконній приватизації, ви боїтеся, що наступний уряд їх відбере, а тому
вважаєте за краще не реінвестувати їх у своїй країні, а якнайшвидше вивезти за кордон. Діючи в такий спосіб, «олігархи користуються перевагами обох світів: недоторканістю
прав приватної власності за кордоном і слабкими місцями
закону у своїх країнах» [4].
Нині наші наставники перших років незалежності –
зарубіжні адепти ліберальної демократії – визнають свої
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помилки щодо «огульного» роздержавлення й масової та неконтрольованої приватизації. Зокрема, М. Фрідман говорить: «Я був неправим. Виявляється, верховенство закону
має більш фундаментальне значення, аніж приватизація».
Так само й Ф. Фукуяма в книжці «Державне будівництво»
визнає свої хибні думки щодо всесильності «невидимої руки
ринку» й наполягає на розбудові сильної й ефективної держави у зв’язку з непередбачуваними викликами нового століття. Він наголошує: «Завдання посилення управлінських
структур у слабких державах, підвищення їх демократичної
легітимності, а також зміцнення самостійності державних
інститутів стало головним проектом сучасної міжнародної
політики. Політичні прагматики помиляються, уважаючи,
що завдання державного будівництва можна ігнорувати...
Проте таку ж грубу помилку допускають і політичні ідеалісти, уважаючи, що ми нібито знаємо, як його можна вирішити» [5].
Якими б запізнілими не були визнання відомих світових
експертів, вони все-таки розставляють крапки над «і», уносять корективи в ментальність наших вітчизняних політиків. Адже досвід становлення провідних країн світу
доводить, що фундаментом успіху є наявність у політичної
еліти глибоких знань і продуманих ідей у галузі державного
будівництва. Постає запитання: а де ж були вітчизняні аналітики, які мали б застерегти від підступності політики
нічим не обмеженої ліберальної демократії та її згубності
для молодої й реформованої української державності?
Урешті-решт, на яку позицію стала наша новостворена еліта
щодо України як сфери прикладання та реалізації своїх професійних і бізнесових інтересів?
На жаль, ситуація невтішна. З одного боку, за даними
експертів Національного інституту стратегічних досліджень
[6], вищі ешелони української політичної, управлінсько-бюрократичної та бізнесово-фінансової еліти акумулюють у
своїх руках критичну масу влади й впливу. Однак, з іншого
боку, вони характеризуються певною закритістю, стабільністю персонального складу й неабияким груповим егоїзмом. Фактично дистанціювавшись від суспільства та його
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інтересів, вони здебільшого імітують зворотний зв’язок з
громадянами й виборцями. Внутрішня структура основних
владних груп має кланово-пірамідальний, автаркічний характер, коли вузьке коло осіб ухвалює значущі політичні рішення. Висока соціальна активність цих елітних груп
спрямована переважно на досягнення індивідуально-споживацьких, а не загальносуспільних цілей.
Хоча деякі політологи й намагаються привнести в суспільну свідомість елемент національних фобій і вишукують
серед еліти «зловмисників-інородців», проте наукові дослідження показують, що на 80,4 % ця еліта складається саме з
українців та ще й з досить високим освітнім цензом (99,4 %
з вищою освітою). Однак це не заважає їм демонструвати
низький рівень національної самосвідомості, державного патріотизму, а головне – брак відчуття власного «надзавдання», особливої відповідальності перед своїм народом.
Наслідком їхньої діяльності став жахливий рівень майнової
поляризації українського суспільства, що вже досяг критичної межі й продовжує зростати.
Стало очевидним, що в умовах перехідного (транзитивного) суспільства зміна ідеологічних конструкцій є закономірною, отже, вона мала відбутися. Участь інтелектуальної
еліти в цьому процесі мала б набути двозначного характеру.
З одного боку, вона покликана звільнити масову свідомість
від міфів минулого, модернізувати давні ритуали, які хоча
й суперечать раціональному мисленню, проте є необхідною
складовою культури людських взаємин, а з іншого – прокласти стежки для переходу до нового (раціоналізованого)
типу масової свідомості й формування нових взірців соціальної поведінки, зокрема (чи насамперед?) у контексті ліберальної демократії.
Саме тому виникла нагальна потреба чіткого визначення
стану суспільства і його якісно нового етапу, а також механізмів забезпечення переходу до нього. За цих обставин велику відповідальність несли науковці, багато залежало від
їхньої громадянської позиції та професіоналізму. На чільне
місце висувалося питання опрацювання державницької ідеології, оскільки відсутність суспільного ідеалу як орієнтира в
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діяльності державного апарату знижувала ефективність його
роботи, породжувала безконтрольність і хаос. Вакуум, який
утворився в посттоталітарному суспільстві, почав заповнюватися елементами старих і нових ідеологій, які, химерно поєднуючись, не спроможні були утворити життєздатні
ідеологічні конструкції. Необхідність «нової ідеології»
часто-густо викликала серйозні сумніви в суспільстві, що
надто втомилося від зайвої ідеологізації за часів СРСР.
Кожна історична доба має свою філософію, яка є підґрунтям державницької доктрини. Це філософія не того чи іншого вченого, не тієї чи іншої групи інтелігенції або навіть
не якоїсь верстви чи класу. Це поєднання різних світоглядних елементів, що визначають ментальність доби, яка стає
нормою колективної дії. Критерієм новаторства філософії
доби та її державницької доктрини є сукупність змін, які
правлячі кола внесли в успадковане ними суспільство. Аналіз природи класичних тоталітарних держав після 1991 р.
переконував, що між тоталітарною системою й тим чи
іншим варіантом ліберальної демократії (якщо до цього
дійде) неодмінно має бути перехідний період утвердження
державності. Він може навіть набути форми військової диктатури або складного поєднання диктатури й громадянської
війни, які чергуватимуться, допоки не спаде соціальна й політична напруженість і суспільство вступить у порівняно
спокійний період утвердження правління демократії. Висловлювалися навіть такі радикальні думки, що цілком імовірна й така схема: тоталітаризм – військова диктатура –
ліберальна демократія [7].
Зрозуміло, що життя вносило до цієї схеми корективи.
Ідеям лібералізму в Східній Європі протистояла на початку
90-х років XX ст. не лише комуністична доктрина. Ідейний
вакуум заповнили націоналізм, релігійний фанатизм, неофашизм, реваншизм. Лібералізм у його пострадянському,
зокрема й українському, варіанті виявився не на висоті становища, і в цьому не було нічого несподіваного. Його слабким місцем стало запозичення ідеології й практики
лібералізму часів «дикого капіталізму» і зневажання завданнями національного державного будівництва.
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Нагадаємо, що вихідний принцип раннього класичного
лібералізму зводився до того, що людина буде вільною та
творчо активною, коли її убезпечити від свавілля влади. Для
виконання цього завдання тодішні ліберали пропонували
класичний набір засобів: уряд має поважати приватну власність і свободу укладення домовленостей між індивідами; індивіди мають самі нести відповідальність за свій вибір
життєвого шляху [8]. У ранньому лібералізмі доктрина прогресу трактувалася досить своєрідно: його класики не вірили, що більшість людей здатна до «прогресу» у сфері
моралі й культури. У цьому й полягав антидемократизм тодішнього лібералізму, оскільки він не визнавав принципу
більшості. Нинішній неолібералізм рухається шляхом народного капіталізму та розбудови держави «загального добробуту», або «соціально-відповідальної держави», він
трохи послабив соціальну напруженість у сучасних індустріальних країнах Заходу. Щоправда, такий підхід не поширюється на інші держави, тим більше країни «третього» й
«четвертого» світу, до яких належить і нинішня Україна.
Тому основні принципи лібералізму стосовно України, декларуючи цінність свободи, водночас обмежують її реалізацію на практиці. Виявляється, що тільки члени «клубу
обраних» мають право на свободу від голоду й холоду, безробіття, поганої системи охорони здоров’я й жебрацької старості. Стосовно решти суспільства ліберали мовчать.
Зважаючи на такі соціально-політичні реалії, у багатьох
аналітиків виникає скепсис щодо того, чи існує взагалі феномен під назвою «соціальний прогрес» [9]. Подібні думки
викликає той факт, що наприкінці XX ст. 358 мільярдерів
володіли таким самим багатством, як і 2,5 млрд осіб, тобто
майже половина населення Землі. Це означає, що рівень
концентрації багатств і пов’язаних із цим можливостей
значно зріс, а це неминуче призводить до соціально-економічної розбалансованості й зумовленої нею незбалансованості соціально-політичної, соціокультурної, рекреаційної,
духовно-ціннісної. Це провокує соціальні катаклізми, детермінує ситуацію, за якої, за оцінками експертів, для функціонування у XXI ст. світової економіки цілком достатньо 20 %
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самодіяльного населення, яке в будь-якій країні активно
братиме участь у житті суспільства, працюватиме і користуватиметься матеріальними благами. Закономірно постає запитання: чи погодиться решта 80 % населення з таким
станом речей? Чи можна назвати соціальним прогресом ситуацію, за якої світ перетворюється па люмпен-планету,
коли левова частка багатства зосереджена в мегаполісах із
меганетрями, де мільярди людей ледь животіють?
Запитання риторичне. Тим більше, що соціально-економічні дисбаланси в сучасному світі спричиняють перекоси в
гуманітарній сфері: від ксенофобії в усіх її проявах до релігійного фанатизму, представленого відвертим екстремізмом
і тероризмом. Причому подібні прояви характерні не тільки
для країн третього світу, а й для розвинених країн Західної
Європи й Америки. Отже, оскільки шість мільярдів людей
живе нині в умовах зростання криз, нових воєн і ненажерливості корпорацій, на перший план висувається проблема
не добробуту, а безпеки: ідеться переважно не про те, як
жити, а як виживати.
Власне, ця проблема обговорювалася й раніше. Ще в 50-і
роки XX ст. С. Левицький попереджав, що ідеологія лібералізму у своєму класичному вигляді не завжди відповідає
реаліям XX ст., оскільки є нічим іншим, як проекцією індивідуалізму на соціально-економічну сферу в період раннього
капіталізму. Перестало спрацьовувати положення ідеї вільної конкуренції, яке виникає з передумови, нібито «усім
вистачить місця» і кожний, хто доклав зусиль, виявив
творчу ініціативу, неодмінно отримає винагороду за свої
труди [10]. Це положення спрацьовувало в Англії XVIII ст.,
коли лібералізм робив ставку на підприємливу соціальну
меншість, у інтересах якої проводилася політика пауперизації селян і люмпенізації міського пролетаріату. Тоді знедоленим ще можна було знайти «свою частку світу» в
Америці, Австралії чи Новій Зеландії.
XX століття створило нові реалії, які неможливо ігнорувати. По-перше, наслідком демографічного буму стало
перенаселення Землі, яка вже неспроможна забезпечити
кожному індивіду «свою частку світу». По-друге, недоско372
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налість форм індустріальної революції призвела до порушення рівноваги в навколишньому середовищі, що прирівнюється до тектонічних геологічних катастроф, у чому
ми нині переконуємося, спостерігаючи зміни клімату.
По-третє, боротьба за природні ресурси й умови виживання
вивела на авансцену історії широкі народні маси. У їхньому середовищі ідея історичної території й кровної спорідненості – «землі й крові» – збуджує масову психологію,
яка за етнічного відчаю на межі виживання набуває рис
одержимості й масових психозів. І нарешті, усе це спричинило поширення тоталітарних ідеологій – від «казармового
комунізму» до націонал-соціалізму й релігійного фундаменталізму, успіх яких здавався б анахронізмом, якби не
був реальністю сьогодення. Від впливу цих ідеологій не застраховане жодне суспільство.
Проголошення гасла свободи й зведення її до боротьби за
існування й досягнення матеріального добробуту за відсутності пафосу спільної справи (тобто чітко визначеної національної ідеї), як це відбулося в Україні, вилилося
врешті-решт у свободу для найсильніших. Як попереджав
свого часу С. Левицький, це неминуче призводить до об’єднання безталанних жертв несправедливості – від людей
«дна» до інтелектуалів, на чиї знання немає суспільного попиту. Унаслідок цього з’являються «фашизм і націонал-соціалізм – породження гріхів ліберальної демократії. За цих
умов захищати непорушність ліберально-демократичного
ладу – означає посилювати потенції, що неминуче ведуть до
тоталітаризму того чи іншого типу» [11].
Такі реалії втілення ліберальних ідей на українському
ґрунті переконують, що стати суспільством ліберальної демократії, до якого Західна Європа йшла впродовж століть,
Україні найближчим часом, певно, не судилося. Уже в
перші роки незалежності було зрозуміло, що громадянське
суспільство, яке тут формуватиметься за відсутності контролю з боку держави над економічним життям, неминуче
вийде за правові межі й зазнає засилля мафіозних структур.
Говорити про видатні успіхи на шляху «демократизації»
України в той час було б образливо для гідності науковця.
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Ще до п’ятої річниці незалежності ми недвозначно зазначали: «Режим бюрократичної “демократури”, який установився з перших днів незалежності, надто довго пускав
процеси на самоплив. У результаті цього ще на час приходу
Л. Кучми до влади Україна була вже поділена на сфери
впливу як мафіозними групами, так і напівмафіозними
об'єднаннями, які були тісно пов’язані з тіньовиками й корумпованими чиновниками – місцевими і столичними. Злочинність усіх різновидів, а надто економічна – зростала як
на дріжджах» [12].
У суспільстві наростали настрої відчаю через відсутність
конструктивної державницької ідеології, однією з основних
складових якої мало б стати самоусвідомлення того, що всі
нинішні покоління – вихідці радянського суспільства, які
успадкували його славу і спокутують його гріхи. Ми наполягали на тому, що «без цього самоусвідомлення ми не зможемо вийти на новий етап розуміння тих завдань, до яких
нас покликав поступ історії». Критично переосмислюючи
радянську спадщину, ми мали б зрозуміти, «що державна
монополія на дефіцит і примусова циркуляція ресурсів,
здійснювана зусиллями радянської адміністративної системи, була свого роду штучним кровообігом, який на добре
чи зле, але все-таки підтримував життя в суспільному організмі за тих екстремальних умов, що склалися» [13]. Сама
по собі відміна такого «кровообігу» аж ніяк не забезпечувала
переходу суспільства до поступового й органічного розвитку. Вихід був один: «Лише масова відданість людей
новим і притому життєздатним формам діяльності (економічної, політичної тощо), їхня готовність уважати втілення
в життя цих нових форм своїм найголовнішим життєвим
завданням зможе подолати етап перехідного суспільства, усі
здавалося б штучні підпорки, які нині все-таки утримують
суспільство в проміжному етапі, у якому воно зависло» [14].
Отже, усе залежало від того, як відреагує український соціум на ситуацію, що склалася з легкої руки «національної
еліти», якою виявиться масова свідомість і поведінка. Біда
в тому, що порушення звичного оточення й наростання кількості неосмислених і неосвоєних елементів життя зумовила
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появу відчуття відчуженості окремої людини від середовища, яке її оточує. Суспільство опинилося в складній, незвичній, неосвоєній дискомфортній ситуації, бо було
поставлено плином подій перед виконанням непідсильних
завдань, що потребували величезної напруженості. Необхідно було опанувати нові види праці, діяльності, спілкування, щоденної поведінки. Однак різні суспільства мають
різний запас міцності, тобто різний поріг, за яким дискомфортний стан призводить до ірраціональної поведінки, масового збурювання емоцій. Люди починають обмінюватися
не завжди об’єктивною інформацією про кризову ситуацію.
При цьому одні впадають у відчай, а інші долучаються до
формування системи силового тиску на суспільство.
За таких передумов висновки не могли бути втішними. Ми
усвідомлювали, що головна біда українства – невміння самоорганізуватися, бо переважна частина громадянського суспільства все ще перебувала в стадії «броунівського руху».
А проблеми не чекали. «Звідси, – ми робили висновок, – тяжіння до “сильної руки”, яка б навела порядок негайно й
ефективно» [15]. Л. Кучма переміг під гаслами «законності і
порядку», а в подальшому плин подій відбувався в руслі створення «бюрократичного капіталізму», який був описаний
нами в книзі «Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної
трансформації», що вийшла друком у Києві в 1998 та 1999 рр.
7.2. Куди йдемо?
Проклавши дорогу на Майдан, суспільство мало б визначитися, яким шляхом піде з нього. Куди його покличе національна ідея, яка мала стати новою формою суспільної
домовленості між народом і владою? Зрозуміло, що ранньою
формою національної ідеї було самовизначення України
через ставлення до Росії (і навпаки – самовизначення Росії
через ставлення до України). Цього неможливо уникнути
після розпаду імперської системи, але ж не все зводиться до
політичного суверенітету й культурно-мовної самоідентифікації. Постала нагальна потреба вироблення комплексного
бачення об’єднавчої національної ідеї, приділення більшої
уваги соціально-економічним чинникам.
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Іноді створюється враження, що ми навіть не усвідомлюємо, що національна ідея – не документ, не книжка, не
доктрина, яку має підготувати національна еліта. Національна ідея – це щоденний плебісцит, суспільний діалог з
трьох питань: «Ким ми були? Ким ми є? Ким ми хочемо
бути?» Отже, не все можна списувати на еліту й інтелігенцію, бо в усьому суспільстві має відбуватися постійна дискусія, підтримуватися достатньо високий температурний
градус діалогу довкола цих трьох проблем. Така дискусія
відбувається вже тривалий час як на рівні Майдану, так і в
ЗМІ та науковій літературі, за «круглим столом». Інша
справа, яке в неї інтелектуальне наповнення та яка моральна відповідальність учасників суспільного діалогу.
Коли йдеться про науковців, то маємо зрозуміти, що вони
не можуть повністю взяти на себе відповідальність за те, що
відбувається в країні. Проте до них є одна вимога – говорити
правду й тільки правду, намагаючись застерегти суспільство
від необачних, а часом і непоправних кроків. Ще понад десять років тому ми застерігали, що до Європи нам ніколи не
дійти «латиноамериканським шляхом» [16]. Хоча і в Європі
ринок, і в Латинській Америці також ринок, та й українську
економіку визнали ринковою. Однак є критерії ООН спеціально для бідних латиноамериканських країн – половина
або й більше всіх споживчих витрат населення спрямовується на закупівлю продуктів харчування. Якщо виходити
з цих критеріїв, то 40-50 % населення України живе за латиноамериканською межею бідності. У рік Майдану 43,6 %
населення України не мало можливості купувати найнеобхідніші продукти, а ще 17,3 % опитаних соціологами в
цьому сумнівалися. Мали таку можливість лише 37,5 % населення, а 1,6 % опитаних це питання взагалі не цікавило –
вони мали все, що бажали.
Таке разюче розшарування населення і є характерною ознакою «латиноамериканського шляху». На нашу думку, це
є основним «цивілізаційним розломом» і свідченням того,
що один із найбільших експериментів останнього століття –
перехід України та інших країн СНД до ринкової моделі економіки фактично провалився внаслідок відсутності «верхо376
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венства права» й розгулу корупції, а також через погано проведену приватизацію в перші роки незалежності. Розподіл
державної власності через «квазілегальні» або кримінальні
механізми ще на початку1990-х років деформував суспільно-економічну базу суспільства, викривив мораль і призвів до «розтління свідомості» народу. Були втрачені
можливості для узгодження інтересів різних верств населення на основі вимог економічного розвитку як основи
життєдіяльності народу.
Відкидаючи шлях українізованого ретрохуторянства й
проголошуючи курс на європеїзацію, ми ще в 1996 р. застерігали, що є два варіанти консолідації української державності на шляху узгодження інтересів різних верств
населення, а також представників усіх етносів, що становлять український народ: або на засадах інноваційного економічного розвитку як основи життєдіяльності народу; або
свавілля бюрократії, коли провідними стають тіньові політичні чинники контролю над державою, яка володіє землею,
надрами та іншими ресурсами. Наш прогноз на майбутнє
був невтішним: «Нині Україні, на превеликий жаль, загрожує саме другий шлях бюрократичної інтеграції, який,
самоочевидно, не сприятиме нашому входженню до європейського співтовариства» [ 17]. До першого шляху ми просто
ще не дозріли.
Цей прогноз ґрунтується на тому, що український соціум
після проголошення незалежності став дезорієнтованим
щодо вибору подальшого вектора руху. У масовій свідомості
існувало кілька різноспрямованих ідеологічних преференцій – радянсько-комуністична, соціал-демократична, ліберальна, націонал-патріотична тощо, – але жодна з них не
стала програмною чи визначальною для українського народу. На нашу думку, тоді суспільству мав би бути запропонований синтетичний проект, який об’єднав окремі
реалістичні й актуальні для громадян уявлення про оптимальний суспільний уклад. Це знайшло б своє втілення в
ідеї «третього шляху», яку ми відстоювали й на аналізі якої
зупинимося докладніше. Ми вважали за необхідне донести
до суспільства насамперед безперспективність для України
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ліберальних ідей у тій формі, яка втілювалася в життя й не
відповідала менталітету і традиціям українського народу.
Для об’єднання розколотого суспільства в середині 1990х років потрібен був інший шлях – використання бюрократичних засобів централізації держави, яка розвалювалася,
бо громадянське суспільство перебувало в стадії «броунівського руху», оскільки народ ще не отямився після тяжкого
наркозу тоталітаризму. Ще в 1998 р. ми застерігали:
«Олігархія бюрократичного капіталу має вдатися до політики самообмеження перед перспективою можливого загострення соціально-політичних проблем». Така перспектива
пов’язана з імовірністю «появи в Україні різновиду перонівського популізму, коли дрібний і середній капітал разом із
профспілками може виступити проти великого бюрократичного капіталу». За таких обставин, наголошували ми,
«необхідна випереджувальна формула, яка підкреслювала б
спільність інтересів вітчизняного капіталу й людей праці.
Вона передбачає раціональне самообмеження олігархії й
відкриття організованих ринків для недопущення більш радикальних рухів у майбутньому» [18].
Ми пропонували такі першочергові кроки: удосконалення банківського законодавства; ліквідація корупціогенних фірм та акціонерних товариств при державних
міністерствах і підприємствах, які перетворилися на структури для «використання без відповідальності»; перегляд
принципів діяльності різноманітних агентств і фондів (які,
по суті, стали центрами закритих організованих ринків) з
погляду їх відповідності фінансовим програмам модернізації країни; спрямування зовнішньоекономічної політики та
потоку кредитів на досягнення цілей національної програми
розвитку економіки.
Ми усвідомлювали, що суть проблеми полягає в тому,
«наскільки представники вітчизняних промислово-бюрократичних корпорацій зрозуміють і визнають необхідність
“реструктуризуючої революції”, що означала б радикальний розрив з існуючими нині “правилами гри” всієї системи
соціальних і державних інститутів». Однак, як показали
подальші події, що врешті-решт привели до Помаранчевої
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революції, представники великого бізнесу нічого не зрозуміли й не визнали необхідності розриву з минулою практикою. Ще понад десять років тому ми попереджали: до 2002 р.
така короткозора політика «має викликати активізацію фундаменталістських рухів, які обстоюватимуть
пріоритет державності та духовного розвитку нації» і
започаткують новий етап, «який досягне свого апогею в
2005-2008 рр.» [19].
Так, власне, й сталося, і тепер можна лише вкотре сказати: науковці знай собі пописують, політики десь щось собі
почитують, а суспільство вперто наступає на ті самі граблі.
На жаль, ми більше віримо різним пліткам і байкам, аніж
науковим прогнозам. А в підсумку «маємо те, що маємо».
Восени 2005 р., уже після Помаранчевої революції, але
напередодні виборів до Верховної Ради, за матеріалами соціологічної фірми «Соціс», український електорат продемонстрував наявність ряду проблем, які, на його думку,
потребували невідкладного вирішення: «бідність і зростання
майнового розшарування» – 59,9 %; «корупція та існування
тіньової економіки» – 55,8 %; «непрофесійність у системі
управління економікою» – 47,0 %. Водночас «неконкурентність товарів вітчизняного виробництва на міжнародному
ринку» – 22,1%; «гальмування розвитку малого й середнього бізнесу» – 19,2%; «недосконалість податкової системи» – 18,6 %; «низький рівень інвестицій» – 17,1 %.
Отже, більшість хвилювала проблема соціальної нерівності,
проте лише меншість розуміла причину цього – депресивний
стан малого й середнього бізнесу, недостатнє залучення інвестицій.
Далі – гірше. У поглядах респондентів почала простежуватися тенденція посилення антиринкових настроїв і значне
поширення негативного ставлення до процесів приватизації.
Якщо в 1994 р. до передавання в приватну власність великих підприємств негативно поставилися 38,4 %, то в 2005 р.
ця цифра зросла до 60,9 %. Так само в 1994 р. позитивно
сприйняли передавання землі в приватну власність 52,6 %
опитаних, а в 2005 р. їх залишилося тільки 27,8 %. До того
ж 28,3% були настроєні «повернути в державну власність
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великі приватизовані підприємства», а 19,1 % – «повністю
відтворити державну власність». Загалом на реприватизацію було налаштовано 47,4 % опитаних, а 11,7 % опитаних
усе ще не визначилися щодо цього питання. Отже, стало очевидно, що гасла «реприватизації» в подальшому можуть отримати широкий резонанс у суспільстві, що сформує
посилений попит на популістських лідерів, які відстоюватимуть гасла посилення ролі держави в стримуванні загрози
суспільству в образі великого олігархічного капіталу.
Не дивно, що зміцнення антиринкових і консервативних
тенденцій у масовій свідомості позначалося й на розумінні
першочергових завдань, які постануть перед президентом та
урядом України. Насамперед (можна було дати 3 відповіді)
це: «державний контроль над цінами та зниження цін» –
67 %; «боротьба з корупцією та розкраданням державної
власності» – 50 %; «фінансова підтримка сільського господарства» – 41,5 %; своєчасні виплати заробітних плат, пенсій, стипендій» – 31,7 %; «повернення в державну власність
підприємств, що належать до ключового сектору економіки»
– 26 %; «фінансова підтримка держпідприємств» – 22,1 %
тощо. Таке важливе питання для діяльності президента, як
«підтримання миру й злагоди в державі» цікавило лише
12,2 % виборців. Решта ж опитаних, як видно з відповідей,
чекала насамперед «сильної руки», яка покарала б зловмисників, посилила контроль держави над провідними підприємствами та підтримала б розвиток українського села.
Соціологічне опитування, проведене фірмою «Соціс»
після виборів до Верховної Ради 2006 р., засвідчило своєрідну тенденцію в системі цінностей українського суспільства – люди прагнуть жити заможно й щасливо, не
перевантажуючи себе при цьому наполегливою працею.
На запитання: «Що ви ставите на перше місце у своєму
житті?», лише 3,8 % опитаних відповіли, що вони націлені
на «досягнення високих результатів у певному виді діяльності» та 3,4 % опитаних – на «успішну кар’єру, досягнення
високих посад». І це при тому, що 61,5 % опитаних мріяли
про «щасливу сім’ю й дітей», а ще 20,5 % – про «повний достаток і високий матеріальний стан».
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Проблема полягала в тому, хто таке щастя міг забезпечити. Як не дивно, але 75,7 % респондентів заявили, що їхнє
життя «дуже залежить» або «достатньою мірою залежить»
від того, хто є нашою правлячою елітою. Повністю на себе
покладалося лише 4,6 % опитаних, а ще 7,3 % опитаних
уважали, що мало залежать від правлячої еліти. Ось у такому жалюгідному стані перебувало формування громадянського суспільства, яке нібито мало взяти на себе контроль
за діяльністю гілок державної влади. Чим тут утішатися,
якщо понад 70 % опитаних визнали, що не мають жодної
можливості контролювати діяльність Верховної Ради чи Кабінету Міністрів.
Наведені вище дані свідчать про глибоке коріння патріархальних уявлень про те, що «патріотична еліта» має про
всіх подбати та вжити належних заходів, аби держава опікувалася своїми громадянами. Особиста ініціатива – це вже
справа другорядна. Так, згідно з даними фірми «Соціс», цілком і повністю покладалися па державу 31,2 % опитаних, а
ще 49,2 % опитаних були переконані, що «життя громадян
однаковою мірою забезпечують держава й самі громадяни»,
і лише 15 % опитаних покладалися лише на себе. Звідси й
очікування щодо характеру майбутньої української економіки: повністю покладалися на «регулюючу силу ринку»
тільки 9,1 % опитаних; «економіку регулюють і ринок, і
держава» – 46,3 %; «економіку повністю регулює держава»
– 28,2 %; «важко відповісти» – 16,3 % опитаних.
Зрозуміло, що за цих передумов рівень демократії в
нашій країні є досить умовним, адже критична маса цієї
самої демократії полягає не так у конституції та законах, наявності тієї чи іншої персони у владних структурах, а в тому,
як кожний громадянин може щодня захищати цю демократію, ідучи навіть на певні жертви, а не заробляти 50 гривень
під час тієї чи іншої масової акції. Отже, рівень демократії
в найближчому майбутньому в нас не може бути вищим за
рівень зрілості громадянського суспільства. Із цим багажем
і будемо вирішувати назрілі проблеми.
Маємо констатувати, що конфігурація політичних сил у
владних структурах загалом відповідала постмайданним на381
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строям населення. Тобто, як ми й прогнозували, нині в загальних рисах на рівні громадської думки вже склалися передумови для посилення жорсткості державного
управління, здатного стабілізувати суспільне життя, об’єднати розколоте суспільство, спробувати покласти край «демократурі» – хаосу й безладдю, що прикривається
демократичною демагогією [20]. Громадськість сприйняла б
такий перебіг подій, якби при цьому було досягнуто соціально-економічної стабільності й додаткового фінансування
на розвиток освіти, охорони здоров’я та культури.
Ми застерігали, що посилення державного контролю не
треба вважати якимось революційним переворотом, оскільки воно не створює принципово нових класів чи соціальних груп: його характерна ознака полягає в тому, що
зміцнюється політичний режим, а не утворюється якийсь
новий соціально-політичний лад. У суспільному середовищі
має змінитися співвідношення економічних і політичних
пріоритетів – економічні інтереси після численних політичних баталій мають знову вийти на перший план. Рівень жорсткості режиму залежатиме від того, яким способом і в який
термін економічна верхівка суспільства вважатиме за необхідне домогтися стабільності й прогнозованості суспільнополітичних процесів у країні заради збереження й
примноження набутого, а також задля реалізації власних
експансіоністських планів на внутрішньому й зовнішньому
ринках. Щоправда, багато залежатиме й від того, яким буде
співвідношення сил і характер взаємовідносин між групами
економічних інтересів.
7.3. Влада: криза довіри
Чи означало це, що ми вже тоді «відстоювали» бюрократичний капіталізм, а тепер бідкаємося з цього приводу?
Історичний досвід свідчить, що бюрократичний капіталізм
в умовах периферійних і напівпериферійних країн може
бути як конструктивним, так і паразитичним. Наприклад,
у нових індустріальних країнах Східної Азії в 60-90-х роках
XX ст. ішлося про перший варіант, а щодо Росії чи України
– може йтися радше про другий його різновид. Однак це вже
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оцінки з позиції досвіду сьогодення. Хоча ще в середині
1990-х років ми наголошували, що «збереження бюрократично-корпоративних структур, як би це не суперечило ліберально-ринковій риториці, є необхідною умовою, що
гарантує спадкоємність курсу на реформи» [21].
Тоді це було головним. Перший етап становлення пострадянського бюрократичного корпоративізму пов’язувався з інтенсивним розвитком торговельного капіталу
переважно у сфері міждержавного обміну – імпорт сировини, металу, продуктів хімічної промисловості. Тоді особисті зв’язки в колишньому апараті влади заміняли
неіснуючі механізми гарантування кредитів і контрактів.
Другий етап супроводжувався інтенсивним використанням
номенклатурним капіталом інститутів прихованого фінансування, «ренти влади» для отримання інформації, ліцензій
і привілейованих умов діяльності. Третій етап розвитку
бюрократичного корпоративізму позначився зростанням
рівня організації капіталу – відбулися процеси утворення й
концентрації фінансово-промислових груп. Їх завдання –
мобілізація капіталу й успішна конкуренція з капіталом
розвинених країн. Урешті-решт панівною політичною лінією стала боротьба організованого капіталу за вигідну для
нього інфраструктуру ринку й винятковий доступ до інститутів влади, які забезпечують зниження витрат на ділові
операції. Саме на цьому етапі бюрократичний капітал поділився на групи з протилежними інтересами. Почав наростати розрив між великим організованим бюрократичним
капіталом, з одного боку, і дрібним і середнім капіталом – з
іншого. Економічні конфлікти перейшли у фазу політичної
боротьби, розпочалася кампанія щодо порушення прав і свобод громадян у перебігу президентських виборів 2004 р., що
й вилилося в «помаранчеві» події у великих містах України.
На всіх трьох етапах відбувалися трансформаційні процеси з метою подолання радянського минулого, хоча й не
такі якісні, як очікувалося. На те були свої причини – насамперед інерція старої економічної структури, непослідовність влади, її схильність до реставраційних моделей,
панування корупційного типу управління на користь близь383
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кого до влади «політичного бізнесу». Невдовзі завдання
циклу трансформації себе вичерпали, приріст ВВП за рахунок перезавантаження переважно старих виробничих фондів вивів Україну в лідери серед пострадянських країн, на
порядку денному постали завдання утвердження нових
практик – економічних, політичних і духовних. Надії покладалися на те, що українське суспільство врешті-решт подолає спадщину так званої радянської цивілізації і свідомо
стане на шлях нового цивілізаційного вибору – європейського. За експертними оцінками, Помаранчева революція
за характером була проєвропейською, а її протилежністю
була насамперед радянська спадщина [22].
Необхідно визнати прямо й недвозначно – з поставленими завданнями Україна не впоралася. Постійна колотнеча між трьома гілками влади й параліч у роботі Верховної
Ради впродовж 2005-2009 рр. довели неефективність роботи
державної влади й підірвали довіру громадян до політиків і
державних інститутів. Держава виявилася неспроможною
гарантувати людям основне – безпеку й справедливість. За
результатами соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного у квітні 2009 р., від 75,8 до 85,8 % опитаних уважали себе незахищеними від стихійних лих,
терористичних актів, воєнної агресії, техногенних катастроф, спроб відчуження власності, епідемічних захворювань. Особливу стурбованість викликає те, що у своїй
оцінці внутрішніх і зовнішніх загроз безпеці України понад
половину (50,6 %) опитаних громадян уважали, що головна
загроза походить від... влади! Рівень такої загрози вони оцінювали вище за той, що, на їхню думку, походить від НАТО
(30,9 %), СІІІА (27,6 %), Росії (21,4 %). Ще один уражаючий
показник: такий внутрішній чинник, як протистояння між
регіонами, несе, на переконання громадян, таку ж небезпеку
для країни, як і міжнародний тероризм (35,6 % і 36,7 % відповідно).
Особливо непокоїть негативна динаміка в ставленні до
влади: порівняно з жовтнем 2006 р. частка громадян, які
вбачали головну загрозу Україні в «рідній» владі збільшилася на 10,6 %. Водночас кількість тих, хто «боїться»
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НАТО, зменшилася на 6 %, а СІІІА – на 9,2 %. Баланс позитивних і негативних відповідей стосовно Росії після воєнного конфлікту на Кавказі в серпні 2008 р. дещо
погіршився: на 3,4 % зросла частка тих, хто сприймає великого сусіда як загрозу Україні, а тих, хто дотримується протилежної думки, залишилося стільки ж, як і було. При
цьому бачення громадянами найкращої моделі гарантування національної безпеки України, як і раніше, суттєво
відрізняється від офіційної позиції держави. Лише 13 %
опитаних переконані, що Україна «має стати членом
НАТО», а це на 3,2 % менше, аніж у 2006 р. На 8,2 % зросла
частка прихильників приєднання до оборонного союзу за
участю Росії та країн СНД. Спостерігалася тенденція до зниження числа прихильників позаблокової політики чи політики нейтралітету. Кількість тих, хто бачить Україну
позаблоковою державою, зменшилася за останні три роки
майже на 10 %.
Дистанціювання громадян від влади непокоїть, але не
дивує. За нинішньої фінансово-економічної кризи людей
турбує насамперед реальна політика – коли різко падає «стабільна» гривня, коли розпочалися масові скорочення на підприємствах, коли десятки банків не повертають депозити –
люди хотіли б почути більш-менш конкретні терміни поліпшення ситуації. Однак замість цього вони отримують галасливі політичні шоу, блокування трибун, боротьбу за крісла
й політичні «мильні опери» на додаток до таких же «мильних» телесеріалів. Суспільство вже стомилося від маніпулювання. Усе жорсткішими стають вимоги до президента,
прем’єра, уряду, депутатів. Що відбувається в країні? Що
ви можете запропонувати? Що ви збираєтеся робити? Ті відповіді, які звучать на різноманітних телешоу, нікого вже не
задовольняють – надто далеким став нинішній правлячий
клас від народу і його проблем. Люди розуміють, що гратися
з антикризовими законами так, як наші політики граються
з передвиборними програмами, – неприпустимо.
У суспільстві склалося певне розуміння, що нинішня фінансово-економічна криза – явище світове й природа його
загалом зрозуміла. У США та Західній Європі криза розпо385
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чалася з проблем у фінансовому секторі. Банківські активи
па 50-80 % були сформовані цінними паперами, що знецінилися. Уряд СІІІА спробував викупити такі активи, витративши на це понад 400 млрд дол. Зрозумівши, що ресурсів
катастрофічно бракує, уряд застосував рефінансування й
вдався до націоналізації фінансових установ. Із фінансового
сектору криза на Заході перейшла в реальний – підприємства перестали отримувати ресурси, оскільки банки спрямували вільні кошти на латання дірок у власних балансах.
В Україні ситуація розвивалася за принципово іншим
сценарієм. Ще в жовтні 2008 р. банківська система перебувала в задовільному стані. Її активи сягали 755 млрд грн,
при цьому частка активів у цінних паперах була вкрай незначною. У нас криза розпочалася не з фінансового, а з реального сектору. Різке зниження попиту на експортовану
сировину спровокувало зменшення обсягів промислового
виробництва й формування дефіциту поточного рахунку
платіжного балансу. Унаслідок цього гривня почала девальвувати, погіршилося фінансове становище підприємств, виникли проблеми з обслуговуванням боргів перед банками.
Падіння курсу гривні підірвало платоспроможність фізичних осіб, яким ставало дедалі важче повертати кредити.
Ресурсні умови банківської системи погіршувалися – фінансові установи не кредитували реальний сектор. Підприємства отримували менше ресурсів, менше виробляли й
експортували продукції, їх доходи знижувалися. Складалося враження, що навіть за наявності вільних ресурсів незрозуміло, кому уряд їх даватиме. А найголовніше –
вкладники втратили довіру до банків і гривні. Як заявив директор Інституту економіки і прогнозування НАН України
В. Геєць на урядовому «круглому столі» 28 квітня 2009 р.,
«будь-які антикризові заходи уряду приречені на невдачу,
оскільки в суспільстві превалює тотальна недовіра до державних інститутів, які виявилися нездатними ефективно
виконувати свої функції» [23].
Для такої недовіри були підстави. Стало зрозуміло, що
економічна криза в Україні була значною мірою наслідком
зовні популістської урядової політики, яка, по суті, залиша386
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лася відверто олігархічною. Наростаюча криза знецінила не
тільки національну валюту, а й українську політику. Приходило усвідомлення того, що популізм не спрацьовує: економічна система, заснована на домінуванні великого
капіталу, неминуче коливатиметься разом із коливанням
світового ринку [24]. Незважаючи на те що Україна лише почала процес інтеграції у світову економіку (вступ до СОТ, перемовини про Зону вільної торгівлі з ЄС), – відмежуватися
від кризових явищ уже не вдасться. Країна встигла інтегруватися у світову економіку через системоутворювальний
ринок. Світова криза «обвалила» попит і ціни на основну
продукцію великих компаній України, вона різко вдарила
по економічній стабільності країни загалом: «Стало очевидно, що політичний курс останніх 10 років на виключну
підтримку й розвиток великого бізнесу себе не виправдав»
[25]. Тому нинішня криза в Україні є не лише результатом
впливу світової кризи, а й багато в чому стала закономірним
результатом політики держави. Формування капіталу в умовах штучно обмеженої конкуренції на основі суперконцентрації, поглинення й вертикальної інтеграції бізнес-груп
призвело врешті-решт до економічної й політичної кризи.
Можна зробити два висновки.
По-перше, могутні бізнес-групи виявилися вкрай нестійкими до змін зовнішнього середовища. По-друге, такий бізнес може успішно функціонувати лише в олігархічному
форматі злиття бізнесу з владою. А це означає, що вся українська політика, незалежно від складу й формату коаліцій,
націлена на захист інтересів цих надпотужних бізнес-груп.
Які б не були переформатування коаліції, політика не може
стати іншою, оскільки її економічна база (інтереси й ресурси
великого капіталу) формує саме таку партійну систему (модель патронажно-клієнтельних партій), такі правила гри
(виборче законодавство) і відповідну популістську риторику. Звідси й замовлення па певні політичні технології –
маніпулювання громадською думкою, постановки різноманітних ток-шоу й т. ін.
Висновок дуже невтішний: яка б коаліція не сформувалася – політика від того не зміниться, оскільки в ній немає
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місця для інтересів інших соціальних груп. Народ ставиться
байдуже до ініціатив щодо нових позачергових виборів саме
тому, що жодна партія, жодний лідер не зможуть проводити
незалежний політичний курс у інтересах усього українського суспільства, адже ще на старті всі наші політичні партії взяли на себе зобов’язання перед великим бізнесом. Тут
установилися «сердечні відносини», бізнес і політичні партії
влаштовують один одного, а від цього потерпає суспільство,
якому «згодовують» замість якісного продукту – стратегічних моделей вирішення суспільних проблем – низькосортний сурогат із популістських гасел, політичної демагогії й
телевізійних шоу.
Народ має насамперед знати, що «ця криза є крахом лібералізму в тому вигляді, як він існував раніше, і також світової фінансової системи – у тому вигляді, як вона існувала
досі. Уже останні років 10-15 було очевидно, і багато економістів про це писали, що треба щось робити – далі так бути
не може. Ця грандіозна світова фінансова мильна булька, у
якій тільки на 20 % покриті матеріальним продуктом усі ці
гроші, цінні папери, акції, облігації... Фактично відбувся
грандіозний відрив цієї маси фіктивного капіталу, який жив
за своїми законами. Тут не виконали своєї ролі Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, ...державні регулятори
провалили свою роботу, а тепер ті люди, які її провалили, і
говорять про безпрецедентність» [26).
Отже, нічого дивуватися, коли тотальна недовіра суспільства до дій влади призводить до відсутності ефективної
взаємодії держави й недержавного сектору. Проблема тут не
лише в недовірі до внутрішньої політики української держави – ідеться про недовіру до всієї моделі відносин, які
ґрунтуються на ліберальному економічному фундаменталізмі. І не лише в нашій державі, а й у міжнародному масштабі. На підтвердження цієї тези академік Геєць наводив
такий приклад: у Франції було проведено цікаве дослідження, об’єктом якого стали 133 держави, за винятком «великої двадцятки» – G-20. Результати показали, що «лише
20 країн змогли за останні 50 років скоротити своє відставання від G-20. Решта 113 – не змогли просунутися нікуди.
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Більше того, 43 країни, тобто майже половина, мають формальну державну атрибутику, потрапивши в повну залежність від транснаціональних і регіональних корпоративних
кланів». В. Геєць уважає, що Україна перебуває нині серед
113 «відстаючих» і постала перед загрозою потрапляння до
числа 43 квазісуверенних держав через недовіру громадян
до державних інститутів. Саме дефіцит суспільної довіри, на
думку вченого, не дає можливості хоча б частково вивести з
тіньового обігу як мінімум 40 % ВВП (майже 400 млрд грн),
а також наявних заощаджень громадян (від 30 до 60 млрд
дол.), тобто колосальних додаткових внутрішніх ресурсів,
яких нині конче потребує економіка [27].
Такі результати «лібералізації» економіки в її латиноамериканському варіанті боляче вдарили по добробуту народу. Як ми вже зазначали, частка витрат на харчування
в загальних споживчих витратах є показником економічного зростання й добробуту. Нині 46-мільйонна Україна
посідає останнє місце серед 10 країн Східної Європи за рівнем витрат на ведення домашнього господарства. У бюджеті української сім’ї понад 50 % витрат припадає на
продукти харчування, тоді як, наприклад, словенці витрачають на харчування всього 17 % своїх доходів. Для порівняння, у поляків на харчування іде майже 30 % коштів
домашнього бюджету, 20 % – на транспорт, а 10 % – на оплату комунальних послуг. У 2008 р. журнал Forbes склав
рейтинг найвитратніших статей населення країн світу,
згідно з яким частка витрат на харчування в сімейному
бюджеті жителів Ефіопії перевищує в 9 разів такий самий
показник у жителів США: 55 % проти 6 %. України в
цьому рейтингу не виявилося, але, згідно з даними Держкомстату, витрати на харчування становлять 51,4 % сімейного бюджету українців, тоді як у французів ця ж
частка – уп’ятеро менша. Ці цифри говорять самі за себе:
за європейськими нормами, забезпеченими можна вважати тих громадян, які витрачають на продукти харчування менше 20 % свого місячного бюджету. Якщо цей
показник перевищує 30 %, це свідчить про матеріальну неспроможність людини [28].
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Нам не хотілося б драматизувати ситуацію в контексті
безнадійності ситуації в Україні. Для успішного розвитку
нашої держави є позитивні передумови, які, щоправда, хоч
і деформовані, проте не безнадійні. Насамперед привертає
увагу той факт, що навіть за нинішніх кризових умов Україна все ще посідає 68-ме місце в списку благополучних
країн світу за двома важливими показниками: економічною
конкурентоспроможністю та якістю умов проживання.
Серед країн СНД Казахстан посідає 56-те місце (у першій
графі – 40, а в другій – 74). На 57-му місці опинилася Росія
(34 і 82 відповідно); Україна займає 68-ме місце (45 і 91),
Білорусь – 78-ме (70 і 81); Узбекистан – 80-те, а Молдова –
83-тє місце.
Для того щоб стати «заможною» або й «процвітаючою»,
не треба бути «великою державою». Згідно з цим рейтингом,
на першій позиції опинилася Австралія (у першій графі – 6те, у другій – 10-те місця), другу й третю позиції займають
Австрія (9-те і 8-ме місця) і Фінляндія (12-те і 5-те місця).
До десятки кращих увійшли Німеччина, Сінгапур і СІІІА (4
6-та позиції), а також Швейцарія, Гонконг, Данія й Нова Зеландія (7-10-та позиції). Перше місце в категорії країн з найбільш конкурентоспроможною економікою посів Сінгапур,
а в категорії держав із найкращими умовами для життя –
Норвегія. У цьому рейтингу, який охоплював 104 країни
світу, останнє місце посіли Ємен, Замбія і Малі [29].
Отже, середина списку як у світовому масштабі, так і
серед країн СНД – не є свідченням абсолютного занепаду й
безперспективності. Проблема полягає в іншому – разючій
несправедливості в перерозподілі доходів серед населення,
завдяки чому, за оцінкою координатора системи ООН в Україні Ф. О’Доннелла, 28 % населення живе за межею бідності. Однак, на думку експерта, треба зважати й на те, що
в нашій державі модель бідності істотно відрізняється від
світових. Парадокс у тому, що «в Україні бідність існує за
умов розвинутої промисловості, висококваліфікованої робочої сили й відносно низького рівня безробіття» (доповідь
прочитана ще до кризи – 16 квітня 2008 р.). На нашу думку,
найважливіша теза доповіді така: «Для України бідність є
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достатньо новим явищем, причиною якого є перерозподіл
ресурсів під час історичних змін у країні на шляху до ринкової економіки» [30].
В аналізі першопричин бідності ми повністю погоджуємося з експертом ООН – над соціально-економічним і політичним ладом України тяжіє велика афера з ваучеризацією,
коли мільйони громадян отримали паперові «фантики», а
невелика група людей приватизувала левову частку колишнього «загальнонародного надбання». І те, що впродовж
тривалого часу після економічного зростання в Україні зберігався високий рівень бідності, засвідчує, що така диференціація доходів населення була закладена в модель
економічного розвитку із самого початку. Більше того,
О’Доннелл спрогнозував можливе збільшення кількості бідних у майбутньому.
Проблема не обмежується наявністю тих, хто живе «за
межею бідності». За даними Держкомстату, опублікованими в жовтні 2007 р., 84,5 % громадян України вважали
себе бідними. На думку директора Інституту демографії й соціальних досліджень Е. Лібанової, така суб’єктивна бідність
є ще небезпечнішою за об’єктивну, засновану на офіційних
даних. Вона вважає, що винні в цьому політична та економічна еліта, яка «всіляко демонструє свій добробут, не розуміючи, що її поведінка провокує, тисне на свідомість
пересічної людини. Що я маю на увазі? Україна посідає в Європі третє місце з кінця за ВВП на душу населення, але при
цьому за кількістю продаж дорогих автомобілів ми в першій
європейській п’ятірці» [31]. Ситуація на найближчі роки
тільки загострить проблему майнової нерівності – в умовах
зростання інфляції й безробіття, найбідніші верстви населення змушені будуть «проїдати» понад 70 % своїх доходів.
Основою суспільства й гарантом його стабільності традиційно вважається середній клас. В Україні, на жаль, «середняків» дуже мало – 10-15 %. Для порівняння, у СІІІА цей
показник становить 60-65 %. У Росії, згідно з оцінкою експертів, середній клас виріс до 30 %. Найбідніші 10 % населення Росії отримують доходи в 17 разів менші, аніж 10 %
найбагатших. За даними ООН, у заможних Балтійських дер391
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жавах – Естонії й Литві – ця різниця дорівнює 10. Найбільший показник соціального розшарування суспільства в
Бразилії – «верхівка» має доходи в 58 разів більші, аніж бідняки; в Аргентині – у 35 разів. Деякі країни завдяки державному регулюванню дотримуються принципу «соціально
відповідальної держави», не допускаючи різкого соціального розшарування. Найнижчий поріг демонструє Японія –
найбагатші жителі країни мають доходи всього в 4,5 раза
більші, аніж найбідніші. Низький соціальний поріг і в Скандинавських країнах – малозабезпечені шведи й норвежці
всього в 6 разів бідніші за своїх багатіїв. У Білорусі, де набути багатство досить складно, різниця між доходами становить 5-6 разів. В Україні, де офіційно встановити суму
доходів багатіїв майже неможливо (тіньова економіка ніяк
не легалізується), офіційно фігурує цифра різниці між доходами в 9 разів, хоча експерти припускають, що реальна різниця насправді сягає латиноамериканських масштабів.
Як ми вже зазначали, за оцінками Світового банку, у 2005
р. доходи 10 % найбільше забезпеченого населення України
перевищували доходи 10 % найменше забезпеченого в 47
разів. Що відбувалося в наступні роки – невідомо. Напевно,
можна сказати, заявляє відомий соціолог О. Балакірева, що
«розшарування суспільства лише збільшується» [32].
Закономірно постає запитання: як, рухаючись «латиноамериканським шляхом», ми зможемо ввійти в цивілізований соціум Європейського Союзу, де все тяжче
провести риску між лібералізмом, соціальною демократією й консерватизмом у їх дбайливому ставленні до людини, вирішенні непростих проблем, пов’язаних із
соціальним розшаруванням, та забезпеченні громадянських прав? За даними Інституту соціології НАН України,
«характерною рисою системи установок українського
населення в наш час є “підозрілість” стосовно бізнесу...
Українці – за державний контроль над диференціацією доходів. Майже дві третини громадян України вважають, що
держава має контролювати процес розшарування населення за рівнем доходів і вживати заходів з метою скорочення різниці доходів людей» [33].
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Настрої українського населення цілком зрозумілі, адже
середня тривалість життя в Україні на 11 років нижча, аніж
у країнах Європи. На думку міністра охорони здоров’я
В. Князевича, така ситуація склалася насамперед через
умови праці чоловіків, які зайняті в галузях із високим рівнем травматизму (зокрема, у металургійній, хімічній промисловості), а також шкідливими звичками – курінням і
зловживанням алкоголем. Хоча бюджетні витрати на охорону здоров’я щорічно зростають (5,4 млрд грн у 2001 р. і
21,1 млрд грн – у 2007 р.), але кількість смертей від інфарктів, інсультів, захворювань шлунка й туберкульозу зростає. Окрім того, багато українців (у чотири рази більше,
аніж у країнах Європи) помирає від нещасних випадків, зокрема ДТП, отруєнь і різноманітних травм.
Не дивно, що серед європейців українці найменше задоволені своїм життям: такими в країні вважали себе в 2008 р.
всього 29 % (для порівняння: у Росії цей показник становить
43 %). Проте загалом рівень задоволення населення окремими сторонами життя у своїх країнах є майже однаковим:
лише 16 % росіян і 11 % жителів України задоволені станом
економіки (подібні настрої спостерігаються в Португалії та
Болгарії); 26 % населення в Росії і 22 % в Україні не мають
претензій до системи освіти; і лише 17 % населення у Росії
та 8 % в Україні задоволені тим, як працює система охорони
здоров’я, – це найнижчі показники в Європі. При порівнянні з європейськими показниками, зазначає директор соціологічної служби Центру Разумкова А. Биченко, треба
враховувати чинник поступовості в житті європейців: «Коли
людина говорить про задоволеність, вона з чимось порівнює.
Найчастіше з тим, що вже було. У Європі ситуація за
20 років помітно поліпшилася. У пострадянських державах
у багатьох сферах ситуація погіршилася» [34].
Зокрема, погіршується демографічна ситуація в Україні
й унаслідок масової трудової міграції. Офіційна кількість
тих, хто виїхав за кордон, з 1998 по 2006 р. зросла з 24 397
до 63 369 осіб. Реальна ж цифра трудових мігрантів достеменно невідома й за різними джерелами коливається від
3 до 7 млн осіб. Зазвичай експерти виходять з того, що
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легальні заробітчани становлять усього 1 % від числа нелегалів. Отже, реальна цифра трудових мігрантів сягає приблизно 5-6 млн осіб. Таке «обезлюднення» України наочно
ілюструє депресивний стан суспільства й неоднозначне ставлення громадян до свого місця у світі: «Не отримавши від
батьківщини можливості прикласти свої сили до якоїсь
справи, “трудові гастролери” добросовісно віддають їй частину заробленого. Будівельники й водії, сільськогосподарські працівники й програмісти, лікарі й сантехніки,
льотчики й лісоруби, кухарі й музиканти, доглядальниці й
офіціантки, продавщиці й прибиральниці утримують свої
родини в Україні.
Населення деяких регіонів Західної України виживає
тільки за рахунок грошових переказів “трудових мігрантів”». Процес обезлюднення України, помножений на поганий стан довкілля, зокрема й кліматичні зміни, не додають
оптимізму в життя України, адже «глобальне потепління»
призводить до погіршення якості харчових продуктів, збільшення небезпечних мікроорганізмів в атмосфері, зростання
серцево-судинних і онкологічних захворювань. На думку
Ф. О’Доннелла, «у наступні 25 років Україна може зіткнутися з демографічною катастрофою, яку можна буде порівняти з голодомором». За цей час населення України може
скоротитися на 25 %. Звичайно, провина України за зміну
клімату не найтяжча – вона посідає лише 18-те місце серед
30 країн світу за кількістю шкідливих викидів в атмосферу.
Проте бідою України є те, уважає експерт ООН в Україні
Р. Т. Калікусу, що значна частина населення країни (46,8 %)
перебуває на межі бідності, а 14,7 % українців проживають
в умовах крайніх злиднів [35].
Усе це неминуче вилилося в кризу довіри до влади,
більше того – призвело до десакралізації влади, яка зазвичай тяжіє до того, щоб її сприймали через характерні ознаки: постійну присутність, неможливість їй опиратися та
вплинути на неї. Звісно, процес десакралізації влади у світі
розпочався ще за часів Великої французької революції, що
не виключало можливості реставрації старої віри в божественність влади (наприклад, сакралізація влади за часів ста394
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лінізму). Нинішній українській владі доводиться обґрунтовувати своє право на представництво від імені народу, який
перебуває в несприятливій ситуації фінансово-економічної
кризи, демографічного спаду та незадовільних умов життя.
За таких обставин уже тяжко зобразити народ як субститут
«божественної волі», який забезпечує владі «фундамент» на
довгі роки правління.
В «постпомаранчевий» період ми отримали ситуацію,
описану французьким соціологом К. Лефортом як усвідомлення владою «порожнечі свого існування», приреченості
цією порожнечею на ризик постійного обговорення й критики, на вирішення кризи шляхом перемовин з урахуванням перманентної можливості політичних криз. Ця
порожнеча існування влади посилюється ще й тим, що внаслідок неконструктивної критики всього радянського періоду
було порушено підстави для утвердження спадкоємності
влади, що є невід’ємною ознакою її сакралізації. Щоправда,
і цей момент можна було б компенсувати грандіозністю новітнього соціального проекту (спосіб сакралізації влади, що
бере початок від майбутнього), як це властиво для всіх революційних суспільств, що відкидають своє негідне минуле.
Однак національна ідея, яка була сприйнята суспільством
тільки як досягнення рівня життя європейських народів,
так і не змогла набути форми «соціальної утопії», що об’єднала б суспільство, уселила віру й ентузіазм [36].
Ось ця системна криза, на перший погляд, нібито й створює передумови для переформатування влади, заснування
нових політичних партій, які могли б інтегрувати суспільство, якби представляли ширші суспільні інтереси. Увага
суспільства була зосереджена на очікуванні обґрунтованої
антикризової програми. Однак у представлених до літа 2009
р. проектах так і не було помічено ані оригінальних ідей, ані
яскравих професійних рішень, ані харизматичних особистостей. Склалося враження, що єдиною турботою влади є утримання ситуації до президентських виборів і врятування
олігархічного бізнесу. Її реальні дії, які допускають замороження зростання зарплат і видачі депозитів, підвищення
комунальних платежів – сприймаються суспільством насто395

Глава 7. «Дике поле» лібералізації

рожено. На думку експертів, «якщо говорити в цілому, то в
суспільстві наростає все більше сумнівів у тому, що нинішні
політичні сили захочуть і зможуть ужити адекватних заходів щодо попередження розвитку кризи, а тим більше, провести необхідні для економіки структурні реформи» [37].
Стало очевидно, що суспільство очікує на нові сили, які
зуміють вибудовувати публічну політику, а не вдаватися до
корпоративних оборудок і альянсів. Однак усе це – порядок
денний у майбутньому.
7.4. Кінець історії чи присмерк лібералізму?
Тенденції розвитку українського суспільства в «постпомаранчевий» період перегукувалися науковими висновками та прогнозами Ф. Фукуями. Переглянувши свої
позиції, він наголошував на тому, що в ідеалі держава має
бути сильною, але мати здатність до самообмеження й не
«стрибати вище голови». Як цього досягти? Професор
Фукуяма виокремлює чотири складові ефективності держави: організаційну структуру, характер політичної системи, легітимність і культуру, між якими існує тісний
взаємозв’язок. Наприклад, самої лише демократії недостатньо, оскільки вона пов'язана тільки з третьою складовою. За відсутності ефективних інститутів, працездатної
політичної системи й (особливо наголошуємо на цьому!) необхідного набору базових цінностей результатом демократичних виборів стає формування зовні легітимних, але
абсолютно безпомічних структур.
Слушними, на нашу думку, були й висловлювання
Ф. Фукуями щодо ролі бюрократичного апарату, якому віддається належне за властивий йому професіоналізм. Наприклад, висока інституціональна якість повоєнних
структур економічного планування в Японії, Кореї та Тайвані не стала результатом запозичення готових технократичних рецептів ззовні, а була наслідком багатовікової
ієрархічної бюрократичної традиції цих народів. Професор
Фукуяма вважає, що масові чистки апарату можуть призвести до краху всієї системи влади, чого не можна допускати. Наприклад, у Східній Німеччині велика кількість
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населення так чи інакше була пов’язана зі службою держбезпеки «ІІІтазі», а тому заради національних інтересів
питання про чистку всіх функціонерів навіть не стояло – це
могло б дезорганізувати суспільство. Американці ж, на
думку професора, відсторонивши партію «Баас» і розформувавши іракську армію, припустилися великої помилки,
зруйнувавши всю інфраструктуру країни. Відповідні аналогії із системою кадрів напрошуються стосовно України –
після Помаранчевої революції ці заходи позбавили управлінський апарат його станового хребта. Ф. Фукуяма вважає,
що домінуюча донедавна ліберально-демократична модель
потребує суттєвих коректив: лібералізація поза рамками
чітко працюючих і сильних державних інститутів найчастіше провалюється: «Знадобилася азійська криза 1997-1998 рр.
і проблеми, з якими зіткнулися Росія, Україна та інші посткомуністичні країни, щоб уявлення про ці питання стали
змінюватися» [38].
Можна тільки порадіти за американських експертів, які
дійшли таких висновків у XXI ст., тоді як ми попереджали
про це ще в середині 90-х років XX ст. Однак суть справи не
в тому. Головне не «хто винуватий?», бо Україна – це наша
Батьківщина і лише ми відповідаємо за неї, тому суть проблеми в тому, щоб знати «що робити?».
Поки що реальні трансформаційні процеси переконують,
що специфіка «цивілізаційного розлому» України, з її своєрідною історією, культурою й духовністю, не сприяє повноцінній асиміляції ліберальних ідей. Можна по-різному
трактувати ситуацію й по-різному розставляти акценти –
можна позитивно чи негативно ставитися до самих ідей ліберальної демократії або ставити під сумнів успадкований
Україною посттоталітарний багаж політичної культури.
Ті, хто підносить ідеї ліберальної демократії майже до статусу нового «Одкровення» й універсального ідейного засобу
вирішення всіх проблем України, пояснюють причину всіх
невдач «неісторичністю» українського народу, його нездатністю до освоєння надбань цієї ідеології, а тому наголошують на необхідності проходження тривалої й жорсткої
школи лібералізації. Тут український ліберальний аван397
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гард, який ще недавно заповзято демонстрував відданість
«єдино вірному» марксистському вченню аж до його перемоги у «світовому масштабі», доводить свою готовність утілити в життя проект лібералізації України в його ідейній
чистоті – аж до останнього українця. Однак залишалося запитання: кому «дістануться» результати реформ, коли за
минулі роки незалежності чисельність населення України
скоротилася на 5 млн, а 3/4 нині сущих уважають, що Україна рухається в неправильному напрямі?
Що вже говорити про Україну, коли принципи неолібералізму, цієї «збірної солянки» ідей, які стали основою тетчеризму, рейганоміки і так званого вашингтонського
консенсусу, з їх орієнтацією на приватизацію, лібералізацію
та незалежні центральні банки, що концентрують свою
увагу винятково на інфляції, повною мірою виявили нині
свою неспроможність у глобальному масштабі. Ті країни,
які протягом чверті століття дотримувалися цього ринкового фундаменталізму, програли не лише в економічному
зростанні, а й отримали зростання соціальної напруженості
внаслідок непропорційного розподілу досягнутого економічного ефекту. У Сполучених Штатах це проявилося нераціональним використанням ресурсів у житловому будівництві,
унаслідок чого мільйони сімей потрапили в ситуацію, коли
на ринку вартість їхніх будинків упала нижче рівня позик
на будівництво, що означає втрату заощаджень. Така ситуація на ринку житла спостерігається також у країнах Європи,
криза вже досягла України. За прогнозом Дж. Стігліца, цей
обвал ринку нерухомості «буде тривалим і поширеним» [39].
Події 2008 р. показали, що принцип вільного ринку не
зміг підготувати суспільство до зростання цін на нафту та
продукти харчування. За свідченням того ж Дж. Стігліца,
риторика вільного ринку відіграла дуже погану роль у сільському господарстві країн, що розвиваються (а значить, і в
Україні): «їм було запропоновано припинити втручатися в
сільське господарство, таким способом позбавити підтримки
своїх фермерів у нищівній конкуренції з фермерами США та
Європи. Фермери країн, що розвиваються, можливо, і могли
б конкурувати з фермерами США та Європи, однак вони не
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в змозі конкурувати із субсидіями СІІІА та ЄС. Не дивно, що
інвестиції в сільське господарство в країнах, що розвиваються, поменшали, а продовольча прірва стала глибшою...
Цього року буде велике зростання бідності, особливо якщо
правильно оцінимо його масштаб» [40].
Практика показала, що розмови про вільний ринок використовуються вибірково, коли це вигідно для фінансових
«жирних котів». При цьому тягар відповідальності нестимуть не пропагандисти вільного ринку, а самі країни, що
розвиваються. Зрозуміло, що це стосується не нинішніх скоробагатьків, а бідних верств населення, оскільки саме
житло, енергоносії та продукти харчування становлять основну частину їхніх витрат. Усе більше дається взнаки невідповідність між прибутками обмеженого кола приватних
осіб і соціальними витратами. Це ще раз засвідчує, що неоліберальний ринковий фундаменталізм завжди був політичною доктриною, яка слугувала певним інтересам: він ніколи
не підтримувався економічною теорією, а нині його неспроможність підтвердилася історичним досвідом. Біда в тому,
що навряд чи хто в Україні зробить належний висновок із
цієї ситуації: як завжди, захисники ринкового фундаменталізму захочуть перекласти провину за погіршення ситуації
в країні на уряд.
Утім, на рівні української академічної науки поступово
визріває розуміння того, що нині у світі вже не існує «чистої» ринкової економіки. Більше того, у СІІІА, Німеччині та
Франції все більше проявляється тенденція до створення
нової планової економіки з елементами ринкової – так званої інституціонально-ринкової економіки, основою якої є
вміння оперативно визначати найперспективніші інноваційні пріоритети при розподілі фінансових потоків. Не треба
плутати ці тенденції з радянським плануванням, застерігає
заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України В. Новицький, адже інституціонально-ринкове планування здійснюється «на основі
врахування приватної ініціативи й інноваційного фактору.
Я б не боявся застосовувати термін план, план, план і ще раз
план». До елементів інституціонально-ринкової економіки
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належать: закупівля державою суспільно значимої продукції в корпорацій, розподіл фінансових ресурсів залежно від
зміни інноваційних пріоритетів, включення державного
бюджету в соціальні й економічні процеси. На переконання
В. Новицького, «якщо б із французької, німецької і американської економік зняли інституційний каркас, тоді те, що
називається ринковою економікою, у них би обвалилося.
Нині світ стає свідком зародження нового типу економіки,
при якій значення і роль держави зростає як у соціальному,
так і в економічному житті. Україна також має сформувати
нову економічну політику, опираючись на передові світові
тенденції, а не розвивати вчорашні» [41].
Є й інший ґандж нашої ментальності – маятникове мислення: супроводжувати критику лібералізму закликами
щодо повернення до патерналістського типу суспільного устрою, огульне відкидання лібералізму як історично «тупикової» доктрини, у всякому разі для України і для всього
пострадянського простору. Наводяться аргументи, які
важко спростувати: форсоване впровадження крайніх форм
«дикого ринку» призвело до депресивного стану цілих регіонів, масового зубожіння значної частини населення й руйнації секторів економіки, що визначають модернізаційні
процеси в сучасному світі. В економіці – це руйнування
сфери високих технологій; у політиці – зведення демократії
до виснажливих і малопродуктивних електоральних ігрищ;
у соціальній сфері – знищення певного рівня соціального
захисту й норм справедливості задля приватного, часто кримінального інтересу; в ідеології – порушення колективістських начал і впровадження атомізованих форм існування;
у духовності – порушення принципу плюралізму й толерантності, маргіналізація «масової культури»; у сфері свободи
– практикування вседозволеності, скасування правових і
моральних обмежень; у сфері прав людини – позбавлення
матеріальних гарантій цих прав.
Однак, на нашу думку, усе це – достатньо вагомі аргументи не так проти теорії лібералізму взагалі (оскільки в
певних своїх модифікаціях вона була достатньо ефективною
в розвинених країнах Заходу), як проти надзвичайної про400
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блемності практики впровадження принципів фундаментального лібералізму в життя сучасної України за умов нерозвиненості громадянського суспільства. Можна було б
погодитися навіть на певний тимчасовий мораторій щодо застосування принципів лібералізму в нашій країні аж до часу
створення відповідного матеріального й культурного фундаменту (стабілізаційного періоду), якби Україна володіла
якимось іншим модернізаційним проектом, альтернативним і ефективнішим за ліберальний. Однак суть проблеми в
тому, що відмова від модернізації України автоматично заводить у безвихідь. І навпаки – у будь-якому модернізаційному проекті для України має бути присутня ліберальна
складова заради необхідності розкріпачення приватного інтересу, гарантій прав приватної власності й особистих свобод. А їх можна досягти лише відмовившись від тотальної
відповідальності держави за вирішення будь-яких соціальних проблем, від поглинання державою будь-якої соціальної
самостійності, що призводить до пригнічення рушійних сил
історії експансією бюрократичних начал. Лібералізм, утвердившись в окремих сегментах суспільства, дає певний поштовх здійсненню політичними засобами ідеї й волі
сприймати ближнього таким, яким він є, а не таким, яким
комусь хотілося б його бачити. Лібералізм утілює прагнення
зберегти в моноліті державної влади хоча б лакуни для виживання тих, хто відчуває й думає наперекір владі й силі
більшості.
Для того щоб відкинути міфи й утопії лібералізму, як і
будь-якої іншої ідеології, необхідно визнати правду й силу
лібералізму там, де вона є. Не секрет, що піднесення свобод
особистості можливе на певному матеріальному фундаменті,
який може забезпечити особисту економічну й соціальну активність населення. Отже, для утвердження лібералізму в
ранзі суспільної ідеології відносини приватної власності
мають набути масового характеру й перетворитися на підставу й інструмент вільного прийняття людиною рішень,
відповідно до її власного інтересу. Завдяки приватній власності людина стає здатною захистити себе, знайти й визначити своє місце в суспільстві, матеріалізувати творчий
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потенціал. І саме у відсутності закоріненості приватної
власності як принципу, у масовій бідності населення й відсутності міцного середнього класу в нинішньому посттоталітарному укладі України й полягає суперечність, однак не
між лібералізмом і українським суспільством, а між теорією
й практикою впровадження ліберальних ідей в Україні.
А втім, факт залишається фактом: сучасне українське
суспільство є розколотим і розколотим саме завдяки методам упровадження ліберальних ідей як «єдино правильного
вчення», що не має розумної альтернативи. Отже, розкол
суспільства посилюється, а ідеологія, яка його не об’єднує,
або має бути реформованою й пристосованою до сучасних
умов України, або ж вона приречена на відторгнення. Тобто
не йдеться про наперед задане неприйняття Україною політичних принципів лібералізму. Це означає зовсім інше: реалізація ідеології й практики лібералізму в Україні має
здійснюватися надзвичайно обережно, з відчуттям історичної відповідальності й такту, без яких неможливе ефективне
впровадження будь-яких новітніх соціальних технологій,
ментальних принципів та ідеологем політичного мислення
в суспільну тканину, що історично склалася й сформувалася
у своєрідний генотип традиційної соціонормативної культури.
Сам Фукуяма нині твердить, що «можна мати багато
форм ліберальної демократії з більшою чи меншою роллю
держави». За приклад він наводить сучасну, здавалося б, повністю уніфіковану Європу, де в кожному регіоні зберігається своя специфіка управління відповідно до традиційної
культури й уявлень про регулювальну компетентність держави: «Поїдьте в Неаполь – побачите майже третій світ: багато що робиться неофіційно й з ігноруванням законів. Дещо
легше в країнах із давньою традицією ефективного відкритого управління – у Німеччині, Швеції чи Великій Британії.
Там можливе те, чого в Італії, Іспанії чи Португалії взагалі
не існує. Сполучені Штати перебувають десь посередині».
Зокрема, Фукуяму непокоїть факт зниження відповідальності американських громадян за долю держави, її роль і
значення в глибокому реформуванні американського сус402
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пільства, того реформування, якого у зв’язку з кризою не
уникнути. Американський економіст заявляє: «від Обами я
бажав би щось на кшталт промови Джона Ф. Кеннеді, який
тоді віддав належне служінню суспільству й закликав покоління американців бути готовими працювати для держави.
За минулі 30 років проповідувалося протилежне: держава
стоїть лише впоперек дороги приватній ініціативі. Нам потрібна інша культура, щоб знову відбудувати громадський
сектор» [42].
Посилання Фукуями на культуру має принципове значення, оскільки саме культура (насамперед її соціонормативні цінності, уявлення про «добро» і «зло») відіграє роль
своєрідного генетичного коду в розвитку будь-якого суспільства. У своїх попередніх монографіях ми звертали на це положення особливу увагу, оскільки «успіх будь-яких реформ
забезпечується лише на шляху віднайдення міри, яка приведе соціальні відносини у відповідність із культурою. Якщо
такої міри не буде віднайдено, народ наражатиметься на
суспільну катастрофу» [43].
Українському правлячому класу необхідно усвідомити,
що будь-яке суспільство, опинившись перед загрозою зовнішнього чи внутрішнього виклику, має дати на нього адекватну відповідь – мобілізувати свій творчий і культурний
потенціал відповідно до рівня складності завдань соціального реформування. Сутність будь-яких реформ полягає в
тому, щоб привести соціальні відносини у відповідність з набутою впродовж віків культурою. І навпаки – привести
культуру у відповідність із новими соціальними відносинами. Перехід на новий рівень суспільного розвитку означає
не що інше, як пошук спільної міри, яка має узгодити видозмінені культуру й соціальні відносини. Отже, на превеликий жаль, «сучасний світ оголює всю інтелектуальну
убогість матеріалістичних теорій економічного розвитку.
Школа матеріалістичного детермінізму любить наводити як
свідчення життєздатності вільної ринкової економіки приголомшливий економічний успіх Азії в останні декілька десятиріч, роблячи висновок, що ці й інші суспільства досягли
подібних успіхів, дозволивши своєму населенню вільно
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дотримуватися матеріальних інтересів. Безумовно, вільні
ринки й стабільні політичні системи – неодмінна умова економічного зростання. Однак так само безперечно й те, що
культурна спадщина далекосхідних суспільств, етика праці,
сімейного життя, ощадливість, релігія аж ніяк не менш значущі для пояснення їхньої економічної діяльності... Тут передусім має йтися про прагнення націй до власного шляху
розвитку, тобто до тієї ж ідеалістичної свободи. А ліберали
самовдоволено резюмують: загальнолюдська держава – це
ліберальна демократія в політичній сфері, що поєднується
зі сферою економіки» [44].
Життя переконує: суспільний поступ забезпечується відповідним механізмом взаємопроникнення двох процесів.
З одного боку, запорукою розвитку завжди є концентрація
творчих зусиль суспільства в певних інноваційних центрах
чи інституціях. З іншого боку, суспільний розвиток – це
процес прилучення суспільства до здобутків цих центрів,
підтягування суспільства до рівня передових надбань.
Сучасний Китай – держава аж ніяк не ліберальної демократії: «На ринкові засади переведена лише частина економіки,
і, що важливо, державою продовжує монопольно правити
комуністична партія, що сама себе призначила й не допускає
навіть натяку на можливість передачі влади в інші руки.
Режим продовжує платити словесну данину марксизму-ленінізму як своєму ідеологічному фундаменту. Проте марксизм й ідеологічний диктат уже не мають ніякої політичної
значущості, уперше від часу китайської революції буржуазне споживання здобуло в цій країні реальний зміст.
Ухиляючись від рішення про політичну реформу й одночасно переводячи економіку на нову основу, Ден Сяопін
зумів уникнути того “розриву засад”, який супроводжував
зміни в СРСР» [45].
Що для нас важливо в аналізі «китайського шляху»?
Насамперед те, що соціальні відносини не можуть довільно
змінюватися, залежно від бажання людей. З усього розмаїття мислимих соціальних інновацій для суспільства певної
культури допустимі лише ті, що принципово не змінюють
засадничі елементи культурної основи. Саме тому тради404
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ційні суспільства часто забороняють певні соціальні відносини з огляду на загрозу дезорганізації соціуму, коли ці відносини виходять за певні межі. Будь-яка соціальна новація
має враховувати консерватизм масової культури: найконсервативнішою її частиною є поставлені завдання, моральний ідеал усенародної «правди» й «справедливості» і,
меншою мірою, – засоби досягнення цієї мети. Той самий
одіозний «кіт» Ден Сяопіна може бути будь-якого кольору,
але він має виконувати поставлене завдання – ловити
мишей. Прогрес суспільства має позначатися на добробуті
кожного його громадянина, а не лише «обраних». Коли соціальне напруження в суспільстві переходить певну межу,
може статися суспільний розлом, розкол, соціальний вибух.
Без належної культурної основи суспільні процеси перероджуються, гинуть могутні держави. У боротьбі консервативної традиційної культури й новаторських суспільних
змін останні можуть тимчасово досягти швидких і блискучих перемог. Проте згодом культура здобуває перемоги, які,
урешті-решт, перетворюють чужі їй соціальні відносини на
порох. У разі неузгодженості традиційної культури й соціальних змін ця суперечність штовхає до пошуку виходу наосліп, хитання то туди, то сюди. Це інверсійне метання від
одного полюса до іншого є безперспективним. Адже попри
всю позірну «революційність» на масовому рівні воно залишається в рамках старого культурного багажу. Нові елементи культури, якщо вони не загинуть у постійних
потрясіннях, дезорганізуються, локалізуються й витісняються із суспільства.
Десять років тому ми писали, усе це, разом узяте,
«урешті-решт може спричинити до радикальної спроби зламати суспільний організм, систему відносин і створити
новий консенсус на уламках старої системи відносин у поєднанні з фантастичними осколками архаїчної культури, що
буде піднятою до рівня ідеологічного міфу. У даному випадку
пошук шляхів подолання соціокультурної суперечності прийде через утвердження якогось різновиду авторитаризму,
який зуміє розчавити різноголосу юрбу різнодумства й силовими методами утвердити свою волю» [46].
405

Глава 7. «Дике поле» лібералізації

Після цих загальних суджень хотілося б солідаризуватися
з оцінкою директора Центру соціальних досліджень «Софія»
А. Єрмолаєва підсумків 2008 р. У міжнародному плані, зазначав він, 2008 р. ознаменував початок кінця американської
епохи з її доларом як символом американської гегемонії й
ідеалом демократії американського взірця. У плані внутрішньої політики України це був рік украденої надії, тих нереалізованих можливостей, які ще були, але не було вже ні
бажань, ні тих, хто взявся б за їх реалізацію. Більше того, громадян почали цинічно грабувати на фінансових спекуляціях,
а замість структурних реформ суспільство зіткнулося з обвалом реального сектору економіки. Інакше, як початок великої української фінансової кризи це не сприймається.
А звідси й прогноз: «По-перше, буде згортатися демократичний формат. І це пов’язано передусім не з розчаруванням, а з
тим, що в 2008 р. були зруйновані практики демократії, була
порушена правова культура. А це означатиме, що популярними ставатимуть різноманітні автократичні ідеології,
пов’язані з особистістю або з ідеєю порядку. Ідея свободи була
дискредитована тим, що вона була ототожнена з економічною
й політичною анархією. Так вели себе політики, так вів себе
економічний сектор. Тому головна тенденція – це криза ліберальної ідеї в Україні. А ті ідеї, які проходитимуть на зміну,
будуть у діапазоні від дуже сумнівного солідаризму до націоналізму (курсив наш. – Авт.)» [47].
Як на нашу думку, цей висновок заслуговує на те, щоб
пильніше й прискіпливіше проаналізувати зазначений «діапазон від дуже сумнівного солідаризму до націоналізму»,
тим більше, що навколо поняття «солідаризм» (меншою
мірою – «націоналізм») існує чимало міфів і упереджень, які
заважають коректному й виваженому висвітленню проблеми ідентичності загалом.
7.5. Розплата: «економічний націоналізм»
Насамперед ми хотіли б застерегти, що пророкувати занепад ідеології лібералізму «у всесвітньому масштабі» передчасно. Після певних трансформацій і модернізацій вона
й надалі залишиться однією з провідних суспільно-політич406
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них ідеологічних течій. Ідеться про інше – про ті потворні
форми, яких набула ліберальна ідея в її спрощеній формі
ринкового фундаменталізму, помноженого на політику
цинічного глобалізму. А саме таку форму лібералізму й взялися запроваджувати представники українського правлячого класу без осмислення й урахування специфіки
української історії та традицій нашої духовної спадщини.
Унаслідок цього країну втягнули у вир соціально-економічних і духовних трансформацій епігонського характеру, які
набули вигляду «дикого лібералізму».
Доцільно нагадати висновок, який ми зробили десять
років тому: «Ліберальна доктрина “шокової терапії” в
Україні збанкрутувала, а подальша еволюція лібералізму в
бік його радикалізації, очевидно, може призвести до вкрай
небажаного конфліктного варіанта розвитку подій» [48].
Тепер уже всім зрозуміло, що розплати за гріхи «дикого лібералізму» залишилося чекати не довго. Немає нічого дивного, що суспільство в умовах кризи може вдатися до
інверсії (різкого переходу до протилежного) із неминучим
при цьому «полюванням на відьом».
Пошлемося знову на судження А. Єрмолаєва. Зокрема,
він зазначає: «Ідеології, які претендують на роль панівної
автократичної сили, суспільство завжди підтримує в умовах
кризи, коли шукає порятунку. А це пов’язано ще й з тим,
що руйнування помаранчевого міфу, який будувався на національно-ліберальній ідеї, призводить до того, що поведінка буде спрощеною, мотивація більш грубою, в її основі
буде пошук винного, кара. А покарання передбачає дуже
спрощене розуміння реальності, пошук чорного й білого, на
відміну від тієї палітри, яку ми знали протягом останніх
років. 2009 р. буде роком соціальної помсти... Не в храм підуть, а на вулицю» [49].
На думку приходять дуже сумні аналогії. Якщо вже наші
доморощені ліберали не знайшли нічого кращого як підняти
прапор А. Сміта з абсолютизацією гасла «невидимої руки
ринку», то їм не варто було забувати й про те, що сталося
потім: з одного боку, невдовзі було піднято прапор К. Маркса, під яким співали комуністичний партійний гімн із
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словами «держава дбала не про нас», а з іншого – вулицями
Європи промарширували фашистські колони, які співали:
«Німеччина над усе».
Звісно, не хотілося б страхати людей машкарою фашизму чи комунізму, яких у XX ст. вдалося позбутися, й однозначно пророкувати занепад лібералізму. Однак було б
необачно забувати про висловлену ще в 1950-і роки С. Левицьким думку про фашизм і націонал-соціалізм як «породження гріхів ліберальної демократії». Нинішні дослідники
теж уважають за доцільне звернутися до цього сумного, але
повчального досвіду: «У XX ст. лібералізму були кинуті два
головні виклики – фашизм і комунізм». Щоправда, фашизм
був знищений Другою світовою війною, «яких-небудь об’єктивно матеріальних причин, що виключали б виникнення
після війни нових фашистських рухів не було: уся справа
була в тому, що експансіоністський соціальний расизм, що
викликає нескінченні конфлікти й, зрештою, військову катастрофу, утратив усяку привабливість. Набагато серйознішим був ідеологічний виклик, кинутий лібералізмові іншою
альтернативою – комунізмом... Оскільки класове питання
відступило на другий план, привабливість комунізму в західному світі нині знаходиться на найнижчому місці від
часів закінчення Першої світової війни». Отже, робиться висновок, що нинішньому лібералізму загрожують «дві можливі альтернативи: релігія й націоналізм». Дослідники й
аналітики наголошують, що останнім часом на підйомі релігійний фундаменталізм у межах християнської й мусульманської традицій: «Деякі схильні вважати, що
пожвавлення інтересу до релігії свідчить про те, що люди
глибоко нещасні від духовної пастки ліберальних споживацьких суспільств», хоча «реальна теократична держава як
політична альтернатива лібералізму й комунізму пропонується нині тільки ісламом» [50].
Зважаючи на все, серйозним викликом лібералізму залишаються націоналізм та інші форми расової й етнічної свідомості, хоча й тут не все так просто – характеризувати
націоналізм як явище лише зі знаком «мінус» було б некоректно. Тільки організований у партії й систематизований в
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ідеологічному контексті націоналізм міг би формально вважатися ідеологією, яку можна порівнювати з лібералізмом
чи комунізмом. Однак реальністю є те, що більшість національних рухів у світі не має чіткої політичної програми й
зводиться до прагнення здобути незалежність, не пропонуючи при цьому продуманих проектів соціально-економічної організації.
Отже, без реального виклику з боку конкурентної ідеології криза лібералізму може вирішитися внутрішнім переформатуванням або шляхом мутації – створення гібридної
ідеології за рахунок запозичення певних елементів від
інших ідеологій. Що ж стосується кризи лібералізму в його
«експортному варіанті», хоч би на прикладі України, то тут
проблема полягає в нездатності правлячого класу нашої держави поєднати історичну традицію й соціонормативну культуру українського народу із соціальними трансформаціями
у бік лібералізму. Насамперед ідеться про нерозуміння того,
що політичний лібералізм має йти за лібералізмом економічним. Саме про це нагадує Ф. Фукуяма: «Згадайте про політичні наслідки, які мала в Європі світова економічна криза
30-х років. Легітимність демократичних систем залежить
від того, чи в змозі вони забезпечити більш-менш надійні достаток і стабільність» [51].
На жаль, ані достатку, ані стабільності українське суспільство не дочекалося. Упродовж багатьох років у нашій
країні за лібералізм видавалася його застаріла версія, у рамках якої було модно говорити, що ринок сам розставить усе
на місця, а держава має бути лише «нічним сторожем» – і
чим її менше, тим краще. Слова не розходилися з ділом –
через постійні зміни уряду ніколи було розробляти й упроваджувати чіткий і послідовний стратегічний курс. Уряд
працював у режимі від «бюджету до бюджету». У контексті
ринкового фундаменталізму було дуже зручно нехтувати
реалізацією якихось соціальних програм: якщо за умов конкуренції виживає найсильніший, то слабший, який не
вижив, сам і винуватий, що не зміг пристосуватися до існуючих умов. Від такого лібералізму в Європі відмовилися ще в
квітні 1947 р., ухваливши в Оксфорді «Ліберальний мані409
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фест», де про соціальні програми говорилося не менше, аніж
про свободу. А вже восени 1997 р. було затверджено «Ліберальну програму на XXI століття», де зазначено: «Свобода,
відповідальність, терпимість, соціальна справедливість і
рівність можливостей – такими є основні цінності лібералізму» [52].
Нинішні неоліберали загалом не ігнорують соціальні проблеми. Життя переконало, що не може бути свободи в суспільстві, яке не прагне справедливості. В Україні, на хвилі
Помаранчевої революції теж з’явилися сподівання, що влада
зробить висновки, але ці надії виявилися ілюзорними. Через
ці та інші причини в країні почали створюватись умови для
домінування геоекономічного (транснаціонального) сепаратизму. Після вступу України до Світової організації торгівлі,
в атмосфері «вільної торгівлі» й складно підпорядкованої
суб’єктності, геоекономічні шляхи країни, її олігархів, регіонів Заходу і Сходу держави, регіонів-рецепієнтів і регіонів-донорів, столиці й «решти України» почали розходитися.
Зросла ймовірність існування в країні декількох «моделей
розвитку», причому кожна з них може ініціюватися й упроваджуватися зі свого центру із застосуванням тих чи інших
форм неопротекціонізму й реанімації мобілізаційних схем
управління.
Почало реалізовуватися те, про що ми застерігали ще десять років тому: у боротьбі консервативної управлінської
культури новаторські суспільні зміни, які тимчасово завоювали певні позиції, поступово можуть витіснятися, а в перманентних політичних баталіях – цілеспрямовано
локалізуватися й дезорганізовуватися. Уже в аналітичній
доповіді центру «Софія» навесні 2007 р. зазначалося, що
«протистояння помаранчевих проти біло-синіх – лише вершина айсберга. За відомими іменами й кольорами прапорів
приховуються інтереси різних груп капіталу, що борються
за вплив і монополію на державу й владу. Україна швидкими темпами входить у ліберальну економіку, і при цьому
демонструє повну геополітичну дезорієнтацію. Разом із тим
геоекономічні ресурси, якими ще володіє країна, це солідний капітал у новому перерозподілі – земля, індустріальні
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активи, інфраструктура й місткий внутрішній споживчий
ринок. Ставка на помаранчеві політичні сили стала для фінансового капіталу ключем до жаданої перемоги. Більш
консервативні позиції посіли представники промислово-торговельного капіталу, які прагнуть зберегти елементи держкапіталізму та використання держави й державної
власності як додаткової конкурентної переваги в процесі капіталізації активів і підготовки своїх кампаній на ІРО (процедуру публічного розміщення акцій на відкритому ринку.
– Авт.). Тому політичні гасла про “прориви" чи “стабільний
розвиток”, викриття олігархів і зустрічні звинувачення в
розпродажі країни іноземцям – криве дзеркало боротьби титанів» [53].
Постійне політичне протистояння призвело до того, що
соціально відповідальна модель економіки так і не була
сформована. До уваги громадськості так і не був доведений
жодний механізм існування/функціонування країни та її
економіки як основи життєдіяльності всередині й конкурентоспроможності поза її межами. Зрозуміло, що набагато
легше створювати ситуативні преференції для окремих
структур (олігархів, бізнесменів, фінансово-промислових
груп, підприємців), оскільки попит на них існує, а коли є
попит, то є й пропозиція.
Отже, Україна нині заражена інерцією беззмістовного
бюрократичного управління й корупцією, олігархи налаштовані на активне збереження своїх привілеїв і відверто демонструють здатність заблокувати будь-яке реформування
державного апарату. Однак за роки незалежності проявилися тривожні тенденції – демодернізація частини території, регіональний сепаратизм, а також певна архаїзація
соціальних зв’язків. Водночас ліміт на перерозподіл благ,
створених ще за радянських часів, вичерпується. Нинішня
фінансово-економічна криза виступає в ролі каталізатора загострення внутрішньополітичного протистояння. Як правило, зазначає Фукуяма, «за умов зниження експортних
надходжень загострюється боротьба за контроль над джерелами природної ренти, за перерозподіл власності й повноважень. Якщо в країні значущу роль відіграють релігійні чи
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етнічні суперечності... – економічні проблеми швидко переростають у політичну нестабільність, якщо не в громадянську війну» [54]. Ми впритул підійшли до вибору між
подальшим паразитуванням на «трофейній економіці» й усталеною роллю «держави першого переділу», з одного боку,
та спорадичними спробами входження в транснаціональний
світ глобальних корпорацій – з іншого, тобто до вибору між
авторитарною й ліберальною моделями організації економічного життя.
Насамперед декілька слів про авторитарну модель.
Існує незаперечна істина: примусово можна якось побудувати індустріальне суспільство й навіть порівняно довго утримувати його «на плаву». Проте постіндустріальне, а тим
більше інформаційне суспільство несумісне з авторитаризмом і несвободою в будь-яких її проявах. Суспільство новітніх технологій просто неможливо побудувати на базі
застарілих відносин або «породити» його в наказовому порядку, а тим більше силоміць «запровадити» в суспільстві
демократію. Після провалу «демократизації» Іраку з боку
США Фукуяма зрозумів, що «демократія – це значною
мірою феномен культури й потреба в ній формується лише
в надрах самого суспільства. Експортувати чи нав’язати
демократію неможливо. Зовнішні сили можуть відіграти
історично важливу роль, підтримавши боротьбу демократичних сил, чи, що навіть суттєвіше, надавши допомогу переможним молодим демократіям у будівництві тих
інститутів, які є необхідними елементами сучасного правового суспільства. Однак вибирати за народ, що йому потрібно, я б нікому не радив» [55].
Інша справа національна, демократична й соціально відповідальна держава. Вона могла б виступити в ролі суб’єкта
технологічної модернізації, але для формування такої держави, її апарату необхідно позбутися рис казенно-бюрократичного організму. Опрацювання й утілення на практиці
політики технологічної модернізації дало б можливість державі в цілому, а не окремим її частинам, стимулювати розвиток, залучати інвестиції в майбутнє, що позитивно
позначилося б на конкурентоспроможності української еко412
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номіки у світі й зростанні рівня життя всередині країни.
Одне слово, усупереч гаслу про державу як «нічного сторожа», ми щоденно переконуємося в тому, що за ослабленого впливу держави на процеси модернізації важко
розраховувати на усунення структурних перекосів у економіці й формування рівних умов конкуренції для її різноманітних секторів.
Ідейно-політичний вакуум, що утворився у зв’язку з політичним паралічем в Україні й дисфункціональністю державного апарату, узялися заповнити прихильники «економічного
націоналізму», які заявили про себе в Києві 2 грудня 2008 р.
на конференції «Національні інтереси: політика й економіка». Безпосереднім приводом для відкриття конференції
стало відзначення 20-ї річниці виходу друком монографії професора Гарвардського університету Р. Шпорлюка «Комунізм
і націоналізм: Карл Маркс проти Фрідріха Ліста».
Якою є оптимальна роль держави в економічному житті?
На яких засадах можлива консолідація суспільства та національного капіталу? Чи доречно в економічній політиці поєднувати вільну торгівлю всередині держави й протекціонізм?
На думку учасників конференції, саме на ці запитання намагався дати відповідь у першій половині XIX ст. німецький політекономіст Ф. Ліст. Він і обґрунтував націоналізм як
окрему економічну систему й дав визначення економічної
нації – «об’єднання людей на одній території для захисту
своїх інтересів». Ліст також уважав, що саме національна
економіка творить націю, а економічна могутність стає передумовою політичної сили й впливу. Учасники дискусії зазначили, що свого часу положення Ліста про регульовану
національною державою ринкову економіку справили відчутний вплив на економічний і політичний розвиток США,
Італії, Чехії, Індії та Японії.
Під час дискусії Р. Шпорлюк наголошував на визначальній ролі нації в розвитку ефективної економіки: «Саме національна консолідація є необхідною передумовою
економічного розвитку». За його твердженням, українська
політична нація фактично існує як історична й завершена
«даність», за яку проголосувало понад 90 % громадян
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України на референдумі 1 грудня 1991 р. Окрім того, нація
постійно перебуває в русі, потребує реформування й модернізації. Причому нація й держава, які мають економічний,
культурний і політичний виміри, перебувають у тривалій інтерактивній взаємодії.
Аналізуючи сучасну економічну ситуацію в Україні, професор Києво-Могилянської академії І. Бураковський відзначив: «Державна політика на сучасному етапі за умов
глобалізованого світу має спиратися на засадничі принципи
Ф. Ліста». Якщо цього не зробити, наголосив він, «ми втрачаємо історичність розвитку України», ми маємо плекати
культуру ринку шляхом інституціалізації економічної діяльності. Аби держава стала сильною, потрібно, на думку
Бураковського, провадити таку економічну політику, яка
відповідала б реаліям, була ефективною і проактивною,
тобто випереджати події, зокрема й кризові, шукати адекватні відповіді на виклики.
Модератором однієї із секцій виступав відомий економіст
і народний депутат В. Черняк. Він заявив, що економічний
лібералізм у країні скомпрометував себе як неадекватний
реаліям, оскільки зводився фактично до примітивного підходу щодо економічних рішень. На думку В. Черняка, мистецтво економічної політики влади має базуватися як на
ринковому механізмі, так і на державній регуляції. Організатор «круглого столу» економіст і підприємець В. Панченко зазначив, що розуміння історії й сучасності як
протистояння лише двох політекономічних систем – комунізму та лібералізму – є обмеженим і недостатнім: «Третій
варіант розвитку, яким був і залишається економічний націоналізм, свого часу обрали багато країн як шлях до економічного процвітання. Сьогодні в умовах кризи, коли
Україна вже пережила крах комунізму й нині разом з усім
світом переживає крах класичного економічного лібералізму, саме час згадати про Ліста й зрозуміти, що націоналізм – це вигідно». Із зазначеного можна зробити ще один
висновок: економіка розвиває націю, а нація й держава,
тобто національна держава, сприяють здоровому економічному розвитку на благо всіх громадян.
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Учасники дискусії сформулювали й основні положення
лістианства для його подальшої популяризації й керівництва до дії.
Фінанси. Фінансова політика перебуває під контролем
держави, регулюється чинним законодавством, але не підкоряється державним установам. Зберігається контроль фінансового капіталу над банківською системою.
Торгівля. Вільне існування внутрішнього ринку. Державне управління торгівлею в міждержавних угодах.
Кожна держава захищає своїх виробників.
Промисловість. Державна підтримка власного виробника й стратегічно важливих галузей промисловості. Державний контроль над ними.
Сільське господарство. Основа сільського виробництва –
середнє фермерське господарство, якому надається право володіти засобами виробництва й самостійно розпоряджатися
результатами своєї праці. Діяльність фермерів не повинна
шкодити національному господарству. Рівень і масштаби конкуренції зводяться до мінімуму кооперативними спілками.
Роль держави. Держава – основний інструмент досягнення економічного добробуту нації й народів, які проживають на її території. Через це держава є цінністю для її
населення. Держава – окремий гравець у господарчій системі разом з іншими її суб’єктами.
Основна економічна мета. Економічний розвиток нації
як частини світової спільноти. Класовість не заперечується,
але й не допускається безконтрольна експлуатація робітників буржуазією (власниками капіталу). Добробут окремої
людини безпосередньо залежить від добробуту нації.
Приватна власність. Сприймається як необхідність.
Приватна власність надається представникам нації з метою
збільшення особистого й суспільного добробуту.
Учасники дискусії зазначали, що, за Ф. Лістом, держава
повинна розвивати науку, освіту й транспортну систему, які
є основними рушіями розвитку й модернізації нації та держави, й інвестувати в них кошти. Економічна схема Ліста
поєднала найоптимальніші методи планової, тобто регульованої, і ринкової економіки [56].
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Ми не робитимемо критичний аналіз матеріалів конференції політекономістів – це справа фахівців у цій галузі
знань, професіоналів. Зазначимо лише одне: безумовно, що
всі сформульовані вище загальні положення щодо «національної економіки», які Ф. Ліст опрацював для конкретних
умов становлення національних держав у першій половині
XIX ст., обов’язково мали б бути скориговані з новітніми
умовами глобалізації економіки на початку XXI ст. Виникає
й запитання, чому американський професор Р. Шпорлюк
вирішив «ощасливити» Україну моделлю «національної
економіки» у добу ґлобалізму, коли самі ж американські
експерти (наприклад, той же Ф. Фукуяма) наголошують на
невідповідності цієї теорії сучасним вимогам: «Зрозуміло,
не все благополучно в демократичному світі, але ніхто не
сумнівається стосовно основних принципів ліберального вибору, альтернативою якому є економічний націоналізм або
соціалізм з усіма їх “принадами”» [57].
Постає традиційне запитання: чи годяться старі бочки
для молодого вина? І друге запитання: хто, у який спосіб і
яке саме вино розливатиме? Не факт, що модель «національної економіки» не буде затребуваною з боку крайньої правої
націоналістичної партії «Свобода», яка вже довела свій
вплив на електорат у Тернопільській області і яка, за умов
поглиблення кризи, може мобілізувати своїх прибічників і
в інших регіонах країни. Яким буде конкретне наповнення
концепції «національної економіки»? Власне, не у «Свободі» суть справи. Вона може стати тим «спусковим гачком», який приведе в дію незворотний процес розпаду
української держави, принаймні держави з демократичними перспективами.
Насамперед невідомо, як за умов активізації правих націоналістів діятимуть представники силових структур, зосереджених, наприклад, у партії «Велика Україна», що
визначила двох найбільших ворогів України в такий спосіб:
«перший – це та парламентська модель, яка складається з
мультимільйонерів, які грабували, грабують і будуть грабувати країну. Другий – центральні телеканали, що належать
цим же людям». Наявність таких партій, як «Свобода», гово416
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рить лідер партії «Велика Україна» І. Беркут, створює передумови для існування «партій-противаг»: «Ми повинні дивитися за тим, щоб не було, як із будь-якою іншою партією, щоб
великий капітал не став робити ставки на такі партії, як
“Свобода” чи інші. Тому що тоді відбувається заміна держави,
заміна державних інститутів... Відбувається переворот.
Чи націоналістичний, чи більшовицький, чи який-небудь
інший». Тоді, запевняє І. Беркут, з боку партії силових структур будуть ужиті контрзаходи: «Наші тези такі, що Україні
на певний період потрібна сильна державна, бажано персоніфікована влада. На цей час той парламент, який існує, повинен припинити свою роботу. І ми оцінюємо цей час як термін
12-24 місяців. За цей час відповідними сильними людьми, які
можуть прийти до влади, тобто повстати проти великого капіталу й центральних телеканалів, будуть сформовані нові
правила виборів до парламенту. Починаючи з того, що в нашому парламенті має бути 250 осіб, і закінчуючи тією системою виборів, яка буде спиратися не на величину гаманця, а
на реальну підтримку народу» [58].
Такі заяви зовсім не безневинні й відображають ситуацію, коли Україна перебуває фактично в стані громадянського протистояння. Та й не лише Україна, бо, за словами
ревного адепта лібералізму Фукуями, у Східній Європі
«...багато збаламучених суспільств у нелегкий період між
старими й новими інституціями» [59]. На його думку,
ідеться, власне, про збереження суспільства: «Ключовим
терміном у цьому процесі є громадянське суспільство. Однак
твердження, що ліберальна демократія не може існувати без
здорового громадянського суспільства, може здатися й досить банальним. Різниця в посткомуністичному розвитку
між Польщею, Угорщиною й Чехією, з одного боку, а також
Росією й Україною, з іншого, частково полягає в повній відсутності громадянського суспільства. В останніх із названих
країн спостерігається повна нездатність людей об’єднуватися на вільній і демократичній основі, що підвищує вірогідність того, що це відбувається на основі нетолерантного
суспільства, тобто в групах, створених на основі расової, етнічної чи національної ознаки» [60].
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Фукуяма називає ще одну необхідну передумову остаточного утвердження демократії – досягнення певного рівня матеріального добробуту населення. Посилаючись на досвід
Південної Кореї й Тайваню, він наголошує на тому, що вони
«проводили демократизацію у міру того, як ставали
багатшими» [61]. Коли такий добробут відсутній, то запровадження «економічного націоналізму» неминуче супроводжуватиметься встановленням якоїсь із форм авторитаризму.
І навпаки, «добробут як такий слугує джерелом для виникнення стабільної демократії. Не існує історичного прикладу
існування демократичної держави з річним доходом на душу
населення понад 6000 доларів, яке б повернулося в авторитарний режим. У такий спосіб прогресуюча глобалізація й
зростаючий добробут могли б слугувати стимулом для переходу все більшої частки суспільства до системи демократії і
виникнення структур, необхідних для її підтримання» [62].
Отже, коли питання стосується середньострокових перспектив для України, на думку члена Римського клубу Б.
Гаврилишина, «нам потрібно пройти ще дві серії виборів, бо
в державі ще немає тієї критичної маси, яка змінить країну»
[63]. До того часу ситуація, певно, збережеться амбівалентною з можливими тенденціями до встановлення авторитарного режиму.
Усе це є наслідком того, що українське суспільство переживає тривалий період соціальної та інституціональної
трансформації, зміщення оцінок своєї ідентичності. Ці
трансформації виявилися травматичними через те, що
вони відбуваються майже в усіх сферах суспільного життя,
кардинально впливаючи на логіку повсякденної поведінки,
коли розпадається й стає неефективною минула система образів, символів і схем життєдіяльності. Поки що домінують адаптивні стратегії в житті населення, коли незалежно
від добровільної чи примусової форми адаптації, люди пристосовуються до нових соціальних інститутів, відмовляючись від накопиченого раніше досвіду, коригуючи свої
плани й диспозиції згідно з новою реальністю, новими правилами й нормами поведінки, символами і мовою соціального спілкування. «Дикий лібералізм» санкціонував
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монетаризацію суспільних відносин, де гроші, як універсальний соціальний еквівалент, стали підміняти собою
честь, справедливість і взаємодопомогу. Ситуацію погіршує те, що до соціальних невдах ставляться як до «традиціоналістів», патерналістів, приречених або «переробити
себе», або марґіналізуватися, опуститися на соціальне дно,
звикнути до аутсайдерського існування. У такий спосіб ліберальний дискурс у його нинішньому трактуванні в Україні вносить у суспільні настрої дух роз’єднаності, жадоби
наживи, безвідповідального індивідуалізму. Виникає феномен «стигматизації бідності», переконання, що неадаптовані верстви населення самі винні у своїх бідах. Усе це
руйнує розуміння української ідентичності як відчуття належності до українського народу.
Водночас, як засвідчує соціологічний аналіз, більшість
українців демонструє зростання претензій до професіоналізму й правової культури правлячого класу. Вони не прагнуть повернення у «світле минуле», але хочуть жити в країні,
де б оптимально функціонували соціальні служби, поважалися права людини, гарантувалися соціальна й особиста безпека. Вони хочуть, щоб влада не перекладала «соціальний
ризик» на своїх громадян, а несла разом із ними тягар «вимушених рішень». Суспільство не сприймає концепцію держави
як «нічного сторожа», а, як показали події на Майдані, тяжіє
до ідеї громадянського миру, союзу суспільства й держави
задля досягнення загальнонаціональних цілей.
Демократія лише тоді чогось варта, коли вона забезпечує
можливість бути успішною кожній людині, коли держава
перетворюється на опору для громадян, які самостійно розпоряджаються власним життям. Тому провідним в українській національній ідеї було й залишається положення про
соціально-відповідальну державу.
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Глава 8. РЕВАНШ НЕОКОНСЕРВАТИЗМУ
Невдачі з упровадженням у життя принципів ринкового
фундаменталізму, перманентні політичні й соціально-економічні кризи, а також агресивно-песимістичне інформаційне поле, у якому перебувала Україна, призвели до того,
що за 2006 р. – літо 2007 р. кількість людей, схильних позитивно оцінювати своє життя, почала знижуватись. Якщо
на початку 2006 р. позитивно налаштовано було понад 40 %
населення, то в травні 2007 р. таких залишилося трохи
більше 30 %. Серед 13 країн пострадянського простору (не
досліджувалися Естонія й Туркменістан) саме Україна різко
відрізнялася кількістю незадоволених своїм життям: у нас
було таких 62 %, тоді як в Узбекистані – 22 %, Казахстані –
26 %, у Росії – 41 %. Найнегативніше оцінювали українці й
своє матеріальне становище: гарним і середнім у власній родині його назвали 22 %, а загалом у країні – 55 %. У Таджикистані, наприклад, це співвідношення становить: 58 %
(родина) і 79 % (країна), у Росії – 75 % і 76 %, у Казахстані
– 85 % і 84 % [1].
Найпозитивніше налаштовані люди виявилися в Узбекистані, Казахстані, Азербайджані та Білорусі. У Грузії та
Молдові самопочуття людей було близьким до самопочуття
українців. Крім того, ці три країни – Україну, Грузію та
Молдову – об’єднувало критичне ставлення до існуючої економічної та політичної ситуації, хоча й тут найнижчий рейтинг довіри до урядових кіл був у нас. Власне, у нашій країні
рейтинг довіри різко впав уже наприкінці 2005 р., хоча
влітку того ж року цей показник перевищував 50 %. Що стосується Росії, то рівень задоволення своїм життям там досить високий – 53 %. Аналізуючи Росію, ми, мабуть, не до
кінця розуміємо, що ж там відбувається. Викликав занепокоєння той факт, що в цій країні хотіли б жити 13 % українців, 9 % білорусів, приблизно 13-17 % жителів країн
Середньої Азії. Щодо останніх можна внести певні уточнення, оскільки 69 % киргизів, 71 % – таджиків і 72 %
узбеків заявили, що відчувають брак інформації про інші
країни колишнього СРСР. В Україні ж такої інформації було
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достатньо, адже 37 % українців мають родичів у Росії й
постійно цікавляться їхнім життям. Щоправда, молодь
України проявляє значно менший інтерес до того, що відбувається в північних сусідів, а це свідчить про тенденцію до
дистанціювання від цієї країни.
Чи не найприкрішим є факт різкої зміни впевненості громадян України в завтрашньому дні. Згідно із соціологічними даними Центру Разумкова, динаміка цього процесу за
2006-2008 рр. мала такий вигляд: «змінилося на краще» –
4,3 % (грудень 2006 р.), 5,3 % (грудень 2007 р.), 0,6 % (грудень 2008 р.); «змінилося на гірше» – 57,1 %, 62 % і 89,1 %
відповідно. Чи ж варто дивуватися, що різко зросла частка
громадян України, чиє ставлення до влади змінилося па
гірше: 44 % у грудні 2006 р., 45,1 %у грудні 2007 р. і 81 %
у грудні 2008 р. [2]. Як це вплине на політичну поведінку
громадян, говорити зарано. Ситуацію можна оцінити як
50x50: одні тяжіють до стабілізації внутрішньополітичного
життя, інші до його оновлення. Яка з цих тенденцій переважить – побачимо з часом. Принаймні прагнення до оновлення життя зростає, але не в бік його подальшої
радикальної лібералізації, а навпаки – усталення й наведення порядку відповідно до традиційної для України соціонормативної культури й забезпечення соціальної
справедливості. Отже, ідеться про радикалізацію засад консерватизму.
8.1. Засади консерватизму
Консерватизм – складний і багатогранний феномен. Він
може бути представленим конкретною людиною з притаманними їй певними морально-психологічними якостями: консерватор терпляче й зважено ставиться до життя; він обирає
швидше знайоме й перевірене практикою, аніж нове та невідоме; для нього сьогодення значиміше за уявну можливість майбутнього, а нинішнє благополуччя і реальний
достаток – важливіші за ймовірне багатство й щастя в
майбутньому; спільне для нього є важливішим за окреме чи
приватне, а нинішні реальні здобутки вагоміші за задеклароване право на них. Загалом консерватор як людина досвід423
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чена справляє більш позитивне враження, аніж недосвідчений романтик.
У широкому значенні консерватизм – це політична ідеологія, що разом із лібералізмом і соціалізмом є однією із «великих ідеологій», хоча дослідники так і не досягли єдності
у визначенні консерватизму як політичної ідеології. Проте
вони сходяться на тому, що консервативне мислення за
своїми витоками є реакцією на соціальну й політичну нестабільність, яку несуть із собою адепти «перманентних революційних перетворень».
Низку аргументів на користь ідеології консерватизму дає
історичний досвід проведення великих революційних змін,
які мали непередбачувані негативні наслідки. Так, революція і громадянська війна в Англії (1640-1660 рр.) не привели
до влади святих (як передбачалося відповідно до пуританських канонів), а сприяла встановленню воєнної диктатури.
Настала Реставрація, і завоювання революції були втрачені,
а демократичний рух пішов у підпілля на понад сто років.
Так само Велика французька революція (1789 р.) виродилася спочатку в якобінський деспотизм, а потім у воєнну
диктатуру Наполеона Бонапарта, спустошувальні війни на
всьому Європейському континенті й, урешті-решт, у реставрацію монархії. Паризька комуна (1871 р.) теж була потоплена в крові. Наслідки російської і китайської революцій у
XX ст. були ще більш вражаючими. Усі вони приводили до
одного й того самого – до результатів, які ініціатори революції й не ставили за мету і яких ніхто не сподівався. Найчастіше ці результати виявлялися прямо протилежними
первісним задумам.
Консерватизм іноді зображують як систему універсальних цінностей на кшталт порядку й справедливості, рівності
й стабільності – тих цінностей, які зберігають своє значення
в будь-який час і за будь-яких обставин. У такому контексті
консервативні цінності стають спільним набутком, тою чи
іншою мірою їх сприйняли і ліберали, і соціалісти, і навіть
фашисти. А отже, таке широке трактування розмиває поняття «консерватизму», позбавляє його наукової значущості й достовірності.
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На пострадянському просторі поширеним є трактування
консерватизму, запропоноване відомим американським політологом С. Гантінгтоном. Згідно з його інтерпретацією,
консерватизм – це ситуативне й історично варіабельне
явище – своєрідна «система ідей, яка слугує збереженню існуючого порядку, незалежно від того, де і коли він має
місце, спрямована проти будь-яких спроб його порушення,
від кого б вони не йшли» [3].
У європейській традиції консерватизм важко визначити
як ідеологію, оскільки його послідовники негативно або ж
скептично ставляться до теоретичного знання у сфері політики взагалі. Інакше кажучи, консерватизм – не чітко відпрацьована ідеологічна доктрина, а певна політична й
світоглядна позиція, яка виражає інтереси індивідів і груп
щодо встановлення в суспільстві соціальної стабільності, наведення порядку. Основний аргумент: форсовані революційні зміни шкідливі, оскільки їх наслідки неможливо
передбачити, а тому вони сповнюють серця людей неспокоєм
і страхом. Люди знають, що існує безліч можливостей припуститися помилки, а кількість вдалих рішень і дій завжди
обмежена. Тому консерватизм не виключає змін, але турбота
про людей передбачає, що ці зміни мають бути: відповіддю
на зміни зовнішніх обставин існування держави; реакцією
на потреби великої маси людей у зв’язку з кардинальними
змінами обставин; настільки поступовими, щоб можна було
передбачити негативні побічні наслідки і протистояти їм.
В історії європейської політичної думки певні елементи
ідеології консерватизму сягають своїми коренями ще вчень
Платона та Аристотеля. Доречно нагадати, наприклад, що
ідеологія консерватизму в британській традиції набула сили
й популярності в середовищі противників протестантської
Реформації [4]. Серед теоретиків консерватизму бачимо
Р. Гукера та Ж. Бодена: світська влада має стояти на сторожі
звичаєвого права, поважати власність підданих і без їхньої
згоди самовільно не встановлювати податки. Консерватори
застерігали проти впливу на державну політику «грошових
мішків», наголошували на тому, що держава є історично
сформованим організмом, а не механічним пристроєм, який
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можна будь-коли змінювати. Найефективнішою формою
правління вони вважали поєднання конституції з історичною народною традицією. Так, Д. Юм уважав принцип користі для народу головною характеристикою самого
існування й розвитку суспільства. У працях Е. Берка можна
виокремити три основні поняття ідеології консерватизму:
політичний лад є продуктом історії й об’єктом успадкування
від покоління до покоління; знання і вміння щодо реформування держави можна набути лише з безпосереднього досвіду; політична мудрість полягає в постійному вивченні
існуючих традицій і звичаїв. На практиці ідеї консерватизму втілював у життя прем’єр-міністр Англії Б. Дізраелі,
який сформулював принципи соціальної політики: соціальні проблеми мають вирішуватися введенням фабричного
законодавства; підприємці повинні взяти на себе відповідальність за добробут усього суспільства. У XX ст. новаторський внесок у британську консервативну думку зробив
М. Оакшот, який різко виступив проти спроб перетворити
політику на небезпечний різновид соціальної технології.
Найвідомішими консервативними мислителями Франції
були Ж. де Местр і Л. Бональд. Перший уважав традиції і
звичаї освяченими божественним провидінням, а їх порушення – руйнуванням підвалин соціального життя. Другий
наголошував на тому, що заняття торгівлею і промисловістю
над усе ставить особисту вигоду, а це підриває патріотизм –
комплекс обов’язків перед громадою, у якій ти з’явився на
світ. Німецькі консерватори (Ю. Мезер, А. Мюллер, Й. Гердер) наголошували, що кожен народ має власний неповторний характер, кваліфікували державу як органічне
утворення національного буття і відкидали ліберальне уявлення про те, що держава є лише механізмом для захисту
природних прав індивідів і охорони їхніх приватних інтересів («нічний сторож»).
Отже, у підсумку ідеологія консерватизму має фундаментальні ідейні засади. Насамперед до них належить традиція
– накопичена мудрість віків, яку треба зберегти для блага
нині сущих і майбутніх поколінь в ім’я збереження в суспільстві стабільності й безпеки, даючи людям відчуття сус426
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пільної й історичної сув’язі часів. Традиціоналізм передбачає: політика повинна спиратися на усталені принципи; існуючі установи, інститути й види практики мають бути
збереженими за будь-яких обставин; соціальні та політичні
зміни (насамперед революційні) не заслуговують довіри.
Недовіра до змін не стосується непримиренної боротьби з революціонерами – консерватор схвалює лише ті зміни, які
проводяться поступово, озираючись на минуле. Посилаючись на обмеженість людського розуму в контексті надзвичайної складності світу, консерватори роблять ставку на
прагматизм і досвід історії відповідно до обставин і практичних завдань. Ураховуючи недосконалу сутність людини, її егоїзм, жадібність і невситиму жагу влади,
консерватори прагнуть до сильної держави, суворих законів
і жорсткого покарання. Консерватизм сповідує органіцизм,
де держава постає своєрідною живою істотою, а різноманітні
соціальні інститути – родина, місцеві громади, нації тощо –
«живою тканиною суспільства»; життєво важливими вважаються культура і традиції, без яких згасає життя соціуму.
Зокрема, у мовній площині органіцизм ґрунтується на положенні, що мова є соціальним явищем, завдяки якому індивід саме й стає частиною соціуму.
На думку консерваторів у органічному суспільстві природною є ієрархія в соціальному статусі людей – чи то
йдеться про роботодавців і робітників, чи вчителів і учнів,
чи батьків і дітей. Отже, моральний обов’язок вищих щаблів
ієрархії – думати про підлеглих і тих, кому в житті менше
поталанило. Влада й авторитет, згідно з переконаннями
консерваторів, покладають велику відповідальність за долю
тих, кому не вистачає знання, досвіду й освіти, оскільки суспільство, що не надає значення авторитетові й лідерству, не
усвідомлює себе й втрачає внутрішню монолітність. До того
ж консерватизм ставиться підозріло до «нових людей»: уважається, що політична мудрість є результатом тривалого історичного досвіду й належних навичок щодо часткового
поліпшення досвідченими політичними діячами соціального порядку; саме тому керування суспільством потрібно
довіряти особам, які володіють досвідом політичної та адмі427
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ністративної діяльності. Найбільшої ваги консерватизм
надає власності, оскільки саме вона гарантує людині безпеку й незалежність від уряду, примушує поважати закон і
власність інших людей. Власність, однак, пов’язана не лише
з правами, а й з обов’язками, бо, успадкувавши власність від
предків, ми маємо передати її нащадкам [5].
В історії України консерватизм хоч і не набув такої теоретичної визначеності, як на Заході, проте теж відіграв свого
часу конструктивну роль у збереженні рідної мови, віри,
звичаїв і обрядів, традиційних форм родинного і громадського життя. Щоправда, модерний український національний рух, розпочатий у 40-х роках XIX ст. кириломефодіївцями, розвивався переважно в руслі народництва й
соціального радикалізму, які й визначили основне політичне обличчя українства в межах Російської імперії. Причиною стало те, що царська Росія була несприятливим
ґрунтом для розвитку консерватизму європейського типу, а
тому ритм її політичного життя хитався між крайнощами –
революцією і реакцією. Під час Української революції та боротьби за державність 1917-1920 рр. відбулося відродження
національного за змістом організованого українського консерватизму в практиці гетьмана П. Скоропадського, а в ідеологічній площині – у працях В. Липинського. Соціалістичні
погляди лідерів Центральної ради й Директорії В. Липинський критикував за їх недооцінку потенціалу «хліборобів»
(поміщиків і багатих селян), а також буржуазії. На його погляд, політичний успіх Україні міг забезпечити лише перехід зрусифікованої української еліти на українські позиції,
а також консолідація нації на шляху утвердження патріотизму й солідарності між усіма громадянами. Монархія ж
мала б бути найкращою формою правління в Україні.
Роботи В. Липинського дали поштовх появі цілої школи
консервативних істориків і публіцистів (Д. Дорошенко,
С. Томашівський, В. Кучабський та ін.). Історичні праці
В. Липинського в 1920-х роках були відомі й у Радянській
Україні, що позначилося на ментальності деяких істориків.
Специфіка сучасного українського консерватизму потребує певних уточнень і пояснень. У сучасній українській по428
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літичній палітрі присутні (принаймні віртуально) дві партії,
які претендують на роль радикальних і в назві яких є слово
«консервативна» – Українська національна консервативна
партія (УНКП) та Українська консервативна партія (УКП).
Перша з них декларує завдання побудови «самостійної соборної держави з ринковою економікою і громадянським
суспільством», базуючись «на так званому народному капіталізмі, ствердженні української нації, православ’ї й зовнішньополітичній орієнтації на створення трикутника
Україна-Польща-Німеччина» [6]. Друга бере за основу сучасної української держави «християнські цінності» та
«цінності культури титульної нації». Згідно з програмою
УКІІ, українська нація «згуртовує повноправних активних
громадян нашої країни, незалежно від їхнього етнічного походження та конфесійної належності, соціального стану, а
також об’єднаних почуттям українського патріотизму та
спільністю історичної долі» [7].
Носієм нового українського консерватизму позиціонує
себе й Християнсько-демократичний союз (ХДС), проголошуючи, що суспільство не може бути здоровим і стабільним, якщо в ньому немає здорового консервативного
начала. Пропонується всі зміни в житті нашої країни й народу розглядати на основі християнського принципу «Все
можна мені, але не все корисно». Новому консерватизму,
на думку ХДС, «чуже будь-яке розчулене сюсюкання, ідеалізація минулого. Минуле для нас – це не ікона, а підручник. Для нас однаково цінні як світлі, так і темні сторінки
нашої історії» [8].
Однак було б помилкою пов’язувати з консерватизмом як
ідейно-політичною течією лише ті партії, у назві чи програмах яких ужитий термін «консерватизм». Уважається, що
в політичній палітрі України є різні модифікації консерватизму: як радикал-консерваторів класифікують навіть комуністів, а як консерваторів-лібералів – так званих
націонал-патріотів і центристів. Відмінність полягає в тому,
що комуністи намагаються реанімувати цінності радянської
епохи. Водночас Конгрес українських націоналістів, наприклад, або шість партій християнського спрямування, дві
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з яких увійшли до складу виборчого блоку «Наша Україна»,
поєднують консерватизм із цінностями націоналізму й християнства. Висловлюється думка, що, зважаючи на наявність
у шести (з існуючих десяти) блокових елементах консервативного забарвлення, усе об’єднання «Наша Україна»
можна зарахувати до адептів українського консерватизму.
Посилаються на заяву заступника голови Української партії
промисловців і підприємців М. Оніщука щодо консервативного спрямування його партії. Робиться висновок, що консерваторами треба вважати більшу частину центристських
партій, оскільки вони шукають засоби й шляхи вирішення
суспільних проблем з урахуванням традиційних цінностей.
Проблема полягає в тому, що на практиці центристські партії «намагаються завуалювати свої позиції з тих чи інших
питань, щоб у разі необхідності змінити свою позицію і не
виявитися загнаними лише в одну ідеологічну нішу» [9].
Віддаючи належне традиції європейського консерватизму, треба зазначити, що за нинішніх умов ці традиції
критично переосмислюються, до них висловлюються суттєві
зауваження. Зазвичай консервативні партії представляють
інтереси великих власників, проте в Україні йдеться здебільшого про партію середнього класу. Крім того, у класичному консерватизмі є кілька моментів, які навряд чи у
своєму крайньому виявленні можуть бути сприйняті в Україні. До них належать певна реакційність, прагнення до соціальної стагнації та підтримка абсолютної влади. Інакше
кажучи, консерватор, хоч і не обов’язково, але може бути
реакціонером, або прихильником соціального застою, або
прибічником абсолютистської влади. Складно уявити собі,
щоб Україна, з огляду на відсутність сталої традиції державності, могла б допустити таку амплітуду хитань і не сприйняти консервативні погляди з певними застереженнями.
Як уже наголошувалося, консерватор у його європейському розумінні не є противником змін як таких, він виступає лише проти різких, неочікуваних і системних
зрушень, які стосуються соціального життя загалом. Постає
запитання: якого ж розмаху і масштабів мають набути
зміни, щоб можна було оцінити їх негативними? На це за430
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питання в консерватизмі теж немає чіткої відповіді, хоча в
сучасній публіцистиці знаходимо багато нарікань на ситуацію, що склалася в Україні (зокрема, пов’язану з тим, що
національна еліта не відповідає рівню завдань, які стоять
перед українським суспільством). Чого варта оцінка ситуації, дана директором Центру глобальних і регіональних
досліджень Києво-Могилянської академії Ю. Щербаком:
«І головне наше відкриття: ми зрозуміли, що влада протягом цих років – за незначними винятками – була гіршою за
народ, інтелектуально більш злиденною, морально більш недорозвинутою. Що саме влада гальмувала наш розвиток,
наш рух до процвітання. Не у веденні чесного правління, не
в економічному прогресі, а в масштабах крадіжок народного
добра влада переважила всі можливі рекорди» [10].
Підлягає критиці наш негативний досвід запозичення
тих чи інших теорій і суспільних моделей, які наші можновладці намагалися прищепити в Україні. Що й казати, практика посміялася з наших поривань некритично перенести
деякі політичні інститути розвинених країн Заходу на український ґрунт. Та й не лише ми опеклися па цьому. XIX століття стало піком європоцентризму. Ліберали, з одного боку,
а марксисти, з іншого, були переконані в універсальності законів людського поступу. Саме тоді почався трансфер інститутів ліберальної демократії в країни Латинської Америки.
У XX ст. ця практика охопила Африку в міру її деколонізації. СРСР також намагався насадити в цих регіонах власні
політичні інститути – насамперед тоталітарну модель політичної партії. Однак, як ми знаємо, і ліберальний, і комуністичний політико-ідеологічний трансфер закінчилися
крахом і трагедіями.
Нинішні українські неоконсерватори покладають вину
за незграбно проведені реформи в Україні на своїх основних
політичних суперників – лібералів і соціал-демократів: «Соціал-демократія – ідеологія ситого благополучного суспільства. Коли держава уже досягла достатнього розвитку
економіки, коли в суспільстві уже є згода щодо основних базових цінностей, коли бізнес-еліта має високий рівень свідомості й розуміння спільних з народом цілей, а трудящі
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організовані й мають структури, здатні ефективно й цивілізовано представляти їх інтереси – ось тоді модель соціал-демократії може спрацювати. Однак нічого цього сьогодні
немає в Україні. Лібералізм з його необмеженою конкуренцією, егоїзмом і переважанням сильнішого за цих умов приводить лише до “дикого капіталізму” і процвітання
небагатьох олігархів. Кримінальний розвиток української
економіки останні 15 років ішов саме під прапором лібералізму й оправдувався його гаслами. Прийшов час виправляти всі ці помилки й злочини» [11].
Українські неоконсерватори не відкидають позитивний
зарубіжний досвід трансформації суспільства з індустріального до інформаційного та технологічного. Вони наполягають лише на необхідності враховувати місцеву
специфіку при застосуванні тої чи іншої апробованої моделі. Як приклад, наводиться досвід Японії, де було успішно синтезовано ринкову економіку з ментальністю й
традиціями народу. Відсутність віри й чіткої системи цінностей в українському соціумі, уважають консерватори,
роблять малоймовірною можливість консолідації нації для
досягнення хоч якогось рівня добробуту: «Поки ж вітчизняні реалії безідеологічні, українці, маючи гіркий досвід,
віддають перевагу “окопному” індивідуалізму і принципу
“моя хата скраю”. Політики, у свою чергу, на сьогодні мало
зробили для того, щоб примусити людей у щось повірити.
Хоч би і в консерватизм» [12].
8.2. Цілі, ресурси й пафос критики
На що сподіваються нинішні українські консерватори та
неоконсерватори? Певного мірою, на зміну вектора розвитку
«всієї євроатлантичної цивілізації» у глобальному масштабі
в бік консерватизму, що мало б позначитися й на долі України: «Усередині самої євроатлантичної цивілізації йде суперництво двох векторів розвитку. Один, ліберальний,
спрямований на продовження теперішнього курсу, що призвів європейські народи до розкладу й втрати ним живих
сил, до підриву того фундаменту, котрий зробив Європу Європою... У той же час нині відбувається могутнє відрод432
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ження здорових консервативних правих сил з обох сторін
Атлантики» [13]. Отже, підтримуючи ідею вступу
України до Європейського Союзу, неоконсерватори закликають зважати на розвиток ситуації на Європейському
континенті. У внутрішній політиці консерватори покладають сподівання на Західну й Центральну Україну, де зберігся ще цілий ареал українських традицій, та
розраховують на пошанування певних цінностей у східній
та південній частинах країни. Загалом перспектива в програмних документах консерваторів проглядається досить
невиразна: «Передбачається грандіозна за масштабами робота – спасати те, що вціліло під руїнами. Збирати тих інтелектуалів-одинаків, які дійсно здатні бути стратегами й
конструювати заново нашу культуру. Викидаючи все мертве
й плаксиве. Збирати ті зерна, котрі і є справжньою українською культурою. Оскільки у сфері культури формується та
внутрішня сила, яка не дає нації прогнутися перед труднощами, дає їй життєвий імпульс і спонукає прагнути майбутнього» [13].
На наш погляд, навряд чи варто настільки драматично
сприймати ситуацію в Україні, як про це пишеться в численних передвиборних матеріалах і заявах тієї чи іншої консервативної партії – логіка передвиборної боротьби диктує
жанр і манеру викладу матеріалу. Попри жорсткість оцінок
не варто забувати про тектонічні зрушення, які відбулися
впродовж останніх вісімнадцяти років. Знову пошлемося на
Ю. Щербака, який, з одного боку, наголошує, що «Україна
в небезпеці!», проте, з іншого, висловлює впевненість, що
«чим швидше запрацює механізм парламентсько-коаліційних змін, упроваджений авторами поправок до Конституції
України, тим краще буде для країни: тим меншим буде адміністративний тиск на реальну економіку, що, як показав
досвід, навчилася непогано працювати без урядових вказівок. Висловлюються сподівання, що обережнішими у своїх
словах і діях будуть спадкоємці – ті, хто прийде на зміну
“помаранчевим” і “синьо-білим”. Це тим більше сповнює надією, адже очевидними є вагомі зрушення: уперше в історії
України з’явилася держава – могутній механізм захисту
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національних інтересів; уперше Україна почала визначати
власні національні й геополітичні цілі; уперше з’явилася
можливість державноспрямованого формування української політичної нації; уперше створені умови формування
української політичної еліти, відданої ідеї державності та
європейськості» [14].
Потрібно звертати увагу й на своєрідний цивілізаційний
ритм розвитку української історії. Скільки б ми не наголошували на тому, що Україна належить до Європи (і це
правда, бо за суттєвою частиною своєї історії, культури й духовності ми належимо до цивілізаційного регіону Заходу),
проте не потрібно нехтувати й того факту, що впродовж останніх 350 років значна частина України змушена була розвиватися в лоні зовсім іншої – російсько-євразійської
цивілізації. Це може комусь подобатися, а комусь ні, але, як
пише відомий публіцист В. Яворський, мусимо визнати, що
«на жаль, національна ідея ще не стала в українському суспільстві об’єднавчою. І чи не найголовнішим є те, що громадяни, які твердо ототожнюють себе з Україною, не
становлять у нашому суспільстві абсолютної більшості.
А отже, надто великий відсоток тих, які мають проблеми із
самоототожненням» [15]. На нашу думку, тут автор дещо
драматизує ситуацію, яка, зрозуміло, не є простою, та все ж
має позитивний потенціал. Наприклад, згідно із соціологічним опитуванням Центру Разумкова в серпні 2008 р., на запитання: «Якби референдум щодо проголошення
незалежності України відбувався сьогодні, то як би ви на
ньому проголосували?» – відповіді розподілилися так: «підтримав би незалежність» – 52,1 %; «не підтримав би незалежність» – 22,2 %; «не брав би участі в референдумі» –
12 %; «важко відповісти» – 13,6 % [ 16].
Утім, реально ми усвідомлюємо факт нерозуміння цієї
цивілізаційної, культурної і духовної своєрідності з боку
значної частини політичної еліти України, коли питання національної самоідентичності переходить у категорію самовиживання, і коли нехтувати проблемою національної
ідентичності не можна ні за яких обставин. Усе це призводить до невдоволення з боку консервативно налаштованих
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громадян, незалежно від того, чи є вони членами відповідних політичних партій, чи ні. Вони не можуть сприйняти
претензії політичної ідеології ліберального фундаменталізму й практики «дикого ринку» щодо заміни собою всіх
цінностей національної ідентичності України, а в ній української нації. Тим більше, що з такими претензіями вже
виступав ленінізм-сталінізм, який під гаслом інтернаціоналізації проводив політику денаціоналізації України. Коли
лібералізм, руйнуючи на своєму шляху всі форми ідентичності, не адекватні західним, за основу формування нації
бере цінності, не надто пов’язані з власного історією, культурою й духовністю, то сама нація дуже ризикує. З’являються загрози небезпечніші за конфлікти на ґрунті
розподілу власності та влади. На відміну від влади і грошей,
які можна поділити, базові національні цінності й сенс
життя не терплять компромісів. Ми або визнаємо їх, або ні,
оскільки вони визначають – чи бути Україні в історії Україною, а в ній українцям – українцями з неодмінним забезпеченням прав і свобод національних меншин. Отож історична
модернізація України, на думку консервативно налаштованих громадян, має здійснюватися не в ім’я лібералізації України, а в ім’я самої України. Інакше кажучи, ціллю є
Україна – її саморозвиток як історичної і національної держави, а засобом усе інше, у цьому разі – ліберальні технології модернізації.
Саме ця плутанина між цілями й засобами в історичній
модернізації України багато пояснює щодо того, чому в сучасній Україні лібералізм є проблемою для самого себе, а на
цій основі й проблемою для України, викликавши сплеск
консервативних настроїв. Бажано було б дослухатися до суджень досвідченого політика Є. Марчука. На його думку, Україна могла б бути успішнішою, особливо у сфері розвитку
суспільства і держави, а також зовнішньої політики, інтеграції у світові та європейські структури. Однак даються
взнаки невинесені уроки з нашого минулого. Політичні
діячі, перед тим як претендувати на високі пости, мали б
знати хоч що-небудь із галузі держави і права, але найактуальнішим «мало б бути вивчення історії свого народу до
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деталей, щоб знати причини всіх поразок і всіх битв, яких
було не так багато, але які були драматичними й приводили
до втрати української державності». На превеликий жаль,
наголошував Є. Марчук, «прорахунки й не використані керівниками держави можливості якраз лежать у площині
цієї непідготовленості» [17].
Отже, пафос критики лібералізму з боку представників
консервативної ментальності полягає в тому, що наші олігархи запозичили на Заході ідеологію лібералізму в його
ранній формі «дикого ринку» й зухвало впроваджують цей
ринок у життя, не рахуючись ні з людськими жертвами, ані
з економічними, політичними, соціальними й духовними
втратами. Водночас політичне оточення олігархів не переймається специфікою й своєрідністю української історії та
ментальності, надаючи ідеології й практиці «дикого ринку»
статусу базових цінностей національної ідентичності. При
цьому грубо порушується принцип співіснування ідей, а
ідеологія лібералізму подається як безальтернативне,
«єдино правильне вчення», якому в імперативному порядку
мають підпорядковуватися всі сторони життя людини й суспільства. У такий спосіб виникає ефект тоталітарності при
застосуванні, здавалося б, найнетоталітарніших за самою
своєю суттю ідеологій. І все це тому, що при реалізації нових
ідей не враховується історична й національна своєрідність
країни й нації, узагалі культурні й духовні межі реформування. І от саме в цей час ідеологія консерватизму наголошує на тому, що реформи не можуть здійснюватися поза їх
природними національними формами.
Чи праві представники консервативної думки у своїй
критиці лібералізму? Багато в чому правда на їхньому боці,
особливо в контексті критики лібералізму не як політичної
теорії й практики, що знайшла своє відображення в житті
Заходу, а з огляду на наслідки впровадження ліберальних
ідей у формі «дикого ринку», що запанував у нашій дійсності. Зокрема, консерватори наголошують на тому, що для
ефективного функціонування лібералізму необхідні передумови у формі розвиненої демократії, що є плодом стабільного суспільства, високого ступеня соціальної рівності,
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розвиненої громадянської самосвідомості й культури політичного мислення, консенсусу щодо певних базових цінностей. Однак для соціально розколотого українського
суспільства – з невирішеними національними й конфесійними проблемами, невизначеним механізмом розподілу
владних повноважень між гілками влади – демократія вироджується в олігархію й перетворюється на механізм приходу до влади «грошових мішків», символізує собою
формулу безсилля, історичного застою й глухого кута. За
відсутності консенсусу щодо шляхів забезпечення національного суверенітету, розпалювання під час виборчих кампаній націоналізму й етноцентризму, регіоналізму та
конфесійної нетерпимості, коли втрачається відчуття єдиної
нації в її громадянському розумінні та єдиної Батьківщини
або губляться в марних дискусіях корінні цінності національної ідентичності – тоді втрачається сама першооснова
стабільної демократії, а на країну й націю чатують великі історичні несподіванки.
Це багато в чому стосується України. Полонізація української еліти після Люблінської унії (1569) та русифікація
після Переяславської ради (1654) призвели до денаціоналізації української еліти. Уже з жовтня 1917 р. вся українська
нація була втягнена в процес так званої інтернаціоналізації,
що на практиці виключав національні цінності як визначальні в українській історії в ім’я торжества інтересів і цінностей всесвітнього пролетаріату. Після серпня 1991 р. було
взято на озброєння ідею перемоги ліберальних цінностей
знов-таки «у всесвітньому масштабі» і форсованого вмонтування України в процес глобалізації без чіткого врахування
того, якою мірою це відповідає національним інтересам і наявним національним ресурсам. Унаслідок цього ми маємо
нині «розколоту націю» – націю, де політичні опоненти
штучно нагнітають протистояння «україномовної України»
тій-таки Україні, але вже «російськомовній». Відсутність
національної єдності й національної солідарності у виконанні найелементарніших завдань (відкриття україномовної
школи в Криму чи проведення воєнних маневрів «Сі бриз»
тощо), не кажучи вже про відверто сепаратистські кроки
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збирання підписів щодо створення незалежної держави –
Донецької федеративної республіки у складі Харківської,
Херсонської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської й
Запорізької областей – усе це створює бар’єри для закорінення та розвитку на українському історичному ґрунті
об’єктивно необхідних для України ліберально-демократичних цінностей. Потурання зазначеним процесам з боку української політичної еліти демонструє тривожну тенденцію:
в умовах тривалої атрофії духовних сил народу українська
еліта відмовляється позиціонувати себе в історії провідною
верствою саме української нації, позбавляючи тим самим
Україну національної суб’єктності й перетворюючи її на
об’єкт маніпулювання. Зрештою, Україна з геополітичної
реальності, з якою світ свого часу рахувався навіть за умови
«багатовекторності», поступово скочується на периферію
«лімітрофа» європейських інтеграційних процесів, коли
питання про «європейські прагнення» України навіть було
вилучено з підсумкового документа Ради міністрів закордонних справ ЄС у січні 2007 р.
Отже, приватизація не сприяла створенню заможної верстви економічно й політично самодостатніх власників, а натомість сприяла масовій появі декласованих елементів, які
втратили уявлення про здорову економічну й соціальну перспективу, солідарність і духовність. Згідно з напрацюваннями Національного інституту стратегічних досліджень, в
останні роки «набула значного поширення абсолютно непритаманна українській духовності філософія примітивного
прагматизму і свого роду побутового цинізму (підпорядкованість усіх моральних норм економічній вигоді, “кожен
сам за себе” тощо). Тривожною реальністю є високий рівень
“атомізації” нашого соціуму, наростання відчуженості та
взаємної недовіри між громадянами» [18]. Попри позірну
«ринковість» такої життєвої філософії насправді вона розмиває сам простір для нарощування ліберально-демократичних цінностей, оскільки створює гнітючу атмосферу
політичної апатії або ж породжує настрої руйнівного політичного радикалізму, перманентної мітинговості й готовності до насильницьких акцій протесту. Зрештою, всесилля
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злодійкуватого олігархізму в союзі з корумпованою бюрократією, які роблять ґешефт на розпродажі національних ресурсів і торгівлі національними інтересами, завершується
зведенням демократичних процедур в органах влади до контролю над власне демократичними процесами й підпорядкування державного апарату своїм приватним інтересам. Усе
це не може не викликати в суспільстві відрази не лише до
порочних методів утілення лібералізму в реальність, але, на
превеликий жаль, і до неприйняття розумних по суті принципів ліберальної демократії як такої.
Консервативно налаштованими інтелектуалами висловлюються зауваження, що нинішній «дикий лібералізм» в
Україні є ідеологією не класу власників, що постали в ході
природної й тривалої еволюції, а власників, породжених
кримінальною приватизацією. Унаслідок цього на світ
з’явився монстр – паразитарний капіталізм «для своїх
людей», який не переслідує досягнення суспільно значущих
чи загальнонаціональних цілей. Цей клас уже зумів довести
до економічного абсурду ідею вільного ринку – усе, що виявлялося поза процедурою купівлі й продажу, піддавалось
остракізму. Із широкого спектра ідеології ліберальної демократії було абсолютизовано лише одну лінію мотивації
життя, пов’язану з отриманням прибутку із сумнівно набутої власності. Ліберальний економцентризм, що замінив
собою марксистський, почав приписувати ринку роль автоматичного гаранта розвиненості й процвітання. Так потрактований ринок став синонімом універсального прогресу.
Водночас демонструється абсолютне нерозуміння того, що
сучасне технологічне суспільство нагально потребує впровадження інноваційних технологій, поєднання науки з виробництвом, підносить на небувалу висоту технологічно
втілену силу знань.
У контексті «суспільства знань» ринковий тоталітаризм
одразу проявляє свою обмеженість, оскільки ринок є лише
способом задоволення людських потреб на основі товарного
обміну, і навпаки, суспільний прогрес є способом примноження людських здібностей на основі знання. Більше того,
постіндустріальне технологічне суспільство взагалі харак439

Глава 8. Реванш неоконсерватизму

теризується не трудовою теорією вартості, а теорією вартості, заснованою на знанні. Це не означає, що праця більше
не стосується вартісних відносин. Це означає зовсім інше –
у постіндустріальному суспільстві основним джерелом багатства стає розумова, а не фізична праця, набутки людини
як носія культури й знання. Відповідно, основне багатство
створюється розумом, а не руками, продукується із знань, а
не природних ресурсів землі. Усе це надає ринковим відносинам вторинного характеру, похідного від інших чинників
суспільного життя, оскільки перш ніж задовольнити нові
потреби людей, треба набути нових властивостей до виробництва благ [19]. На жаль, ці істини досі не затямили наші
доморощені ринковики, які вважають, що корупція є якщо
і не найдоступнішою, то, безумовно, найефективнішою формою економічної активності. А для деяких галузей економіки, надто тих, які пов’язані з бюджетним фінансуванням,
корупція й узагалі є єдиним доступним способом економічного виживання.
Зазначене вище вкотре демонструє правоту чи не найпершого ідеолога консерватизму Еклезіаста, який стверджував:
«Буває таке, що про нього говорять: “Дивись, це нове!”, та
воно вже було від віків, що були перед нами». Дійсно, увесь
історичний досвід переконує, що абсолютно все в межах
людського життя й історії, зрештою, є відносним і суєтним.
У світі людини й історії не може з’явитися нічого, що стане
на один рівень із самоцінністю людського життя. Це стосується й лібералізму, який хоч і проголошує самодостатність цінності свободи індивіда в усіх сферах життя, не може
претендувати на роль «єдиноправильного, всеперемагаючого у всесвітньому масштабі вчення». Вирішуючи одні проблеми, лібералізм у процесі втілення його принципів у
життя створює нові. Інакше кажучи, лібералізм сам по собі
також не є самодостатнім, а його критика з боку консерватизму в багатьох аспектах є досить-таки продуктивною.
А проте історичний розвиток, натхнений принципами ліберального розуму, неминуче зумовить пошук нових ментальних джерел розвитку, які відрізнятимуться від ліберального
фундаменталізму. Ліберальний розум розорює цілину для
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нової історичної реальності, у якій теж залишиться місце
для суперечностей як джерела розвитку. І в цьому не остання, а можливо, й основна історична місія лібералізму в
сучасному світі.
8.3. «Злочинна влада»?
Поняття «корупція» за відсутності верховенства права
стало своєрідним «брендом» України у світі. Зрозуміло,
можна кивати на те, що, мовляв, поняття «корупція» не українського походження, що є вона й на Заході, але в нас це
явище суттєво відрізняється від західного. Керівник
державної кадрової служби Т. Мотренко так його оцінює:
«На Заході рівень корупції зведено до мінімуму завдяки прозорості дій влади і точній прописаності всіх процедур (до
речі, на сайтах публікується розмір зарплати чиновників).
В Україні ж корупція процвітає на всіх рівнях не лише в боротьбі фінансово-промислових груп за ресурси, а й за якісні
послуги – і ці, так би мовити, послуги “приносять” бюрократичному апарату чималу копійчину» [20]. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології,
проведеним у січні-квітні 2008 р., 67 % українців, які мали
справу з державними посадовими особами впродовж останніх 12 місяців, зазначили, що були безпосередньо втягнуті
в корупційні дії в тій чи іншій формі. Від третини до половини респондентів стверджували, що чиновники вимагали
від них хабара. Населення України вважає, що найбільші
корупціонери перебувають у Верховній Раді і Кабінеті Міністрів України [21].
Чи можна було вирішити ганебну проблему корупції
шляхом «кадрового перетрушування», коли після «помаранчевих подій» у ЗМІ йшлося про понад 20 тисяч відправлених у відставку чиновників за такий нібито «гріх», як їх
вірне служіння «режиму Кучми»? Інакше кажучи, людей
звинуватили в сумлінному виконанні покладених на них
обов’язків. Привертає увагу ідеологія цього «хірургічного
втручання». Було дивно чути, як звільнення висококваліфікованих апаратників і менеджерів (а не конкретно тих, хто
був спійманий на корупції) мотивувалося вірною службою
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чиновників. Однак, як визнавав Т. Мотренко, адміністрація
за часів Кучми в технологічному плані працювала бездоганно. Відсторонення фахівців від виконання покладених на
них функцій призвело до різкого падіння рівня управлінської ефективності. Саме на цьому наголошував колишній
секретар РНБО А. Кінах, наполягаючи на тому, щоб на державну службу брали людей насамперед фахово підготовлених, незважаючи на їхню партійність чи політичне
забарвлення – «помаранчеві» це чи «біло-голубі». У 20082009 рр. уже нікого ні в чому не треба було переконувати –
стало зрозумілим, що в умовах фінансово-економічної кризи
країна як ніколи потребує досвідчених професіоналів, а не
мітингових оракулів.
Проте тут виникла чергова проблема – хто відповідатиме,
як колись говорилося за радянських часів, за добір і розстановку кадрів? Звернемося до усталеного понятійного апарату: істеблішментом у світі вважають правлячі,
привілейовані групи суспільства, а також усю систему влади
та управління, за допомогою якої вони досягають свого панування. У визначенні специфіки українського істеблішменту звернемося до думки таких авторитетних експертів,
як академік НАН України В. Горбулін і доктор політичних
наук О. Литвиненко. На їхню думку, «не особливо розмірковуючи про відповідальність перед історією і українським
народом, до еліти сміливо відносять себе майже всі депутати
Верховної Ради незалежної України всіх скликань. Безкінечні зміни караулу в Кабінеті Міністрів, члени якого не
встигають фізично вмоститися у своїх кріслах, призвели до
більш обережного ставлення до визначення себе як еліти з
боку урядовців. До еліти зараховують себе окремі представники серйозного бізнесу, практично всі зірки шоу-бізнесу та
поп-культури, іноді спорту, та й така доволі активна спільнота на політичному обрії – телеполітологи» [22].
Однак справа, власне, не в зарозумілості цих осіб. Біда,
на думку експертів, у тих спільних рисах, які об’єднують цю
категорію людей: досягнуті матеріальні статки і, зрозуміло,
основна мета – гроші, ще гроші, ще більше грошей; прагнення використати ці гроші для приходу в політику, щоб
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конвертувати цей прихід у владу; абсолютне нерозуміння, а
звідси й агресивне неприйняття того, що називається свободою, справедливістю та національним інтересом. Причини
такого менталітету прості до банальності: «Українську еліту
переважно становлять люди, які спромоглися на початку
1990-х або легалізувати тіньові капітали, або конвертувати
владу й зв’язки в такий капітал, або взяти участь у відмиванні сірих чи чорних грошей. Принципову роль відіграла
гранична слабкість, майже відсутність у радянській Україні
контреліт, винищених за 70 комуністичних років, а отже, –
незалученість до нового істеблішменту нерадянських сил.
Особливості ґенези прошарку господарів сприяють непродуктивному характеру капіталу» [23].
Тепер, за словами Т. Мотренка, щоб провести відповідну
реформу державного управління загалом і державної
служби зокрема, потрібен великий відрізок часу: «Програма
розрахована до 2010 р. За тактико-технічними показниками, ми, звісно, вийдемо на певну зовнішню відповідність
європейським стандартам. Однак, з огляду на менталітет і
змінюваність кадрів, вважаю, знадобиться років двадцять»
[24]. Проте дезорганізація управління – це не єдиний негативний результат кадрового революціонізму. Гірко було
спостерігати, як уведені в оману широкі верстви населення
з оптимізмом сприймали будь-яке звільнення досвідчених
кадрів і як з ентузіазмом реагувала значна частина знедолених мас на прихід до влади нових «прикольних» спільників,
які зуміли «розпіарити» себе на Майдані, а в подальшому
непогано заробити на його принципах. Протверезіння широких верств населення наставало повільно, але невідворотно (наприклад, після отримання платіжних квитанцій з
новими тарифами за комунальні послуги). Проте воно незаперечно доводило, що популізм і загравання з масами ніколи
не доводять до добра, тим більше в такій важливій справі,
як державотворення.
Можна зробити висновок: розкол суспільства, що найбільше виявився й поглибився під час Майдану, неможливо
було ліквідувати ультрареволюційними гаслами та нерозважливими діями. Проте замість обіцяної на Майдані закон443
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ності й прозорості в діях нової владної команди десятки
тисяч кваліфікованих державних службовців були заміщені
на посадах новими «революційними кадрами». При тому дефіциті професійних і досвідчених людей, який створювався
впродовж століть унаслідок відсутності в Україні самостійної держави, такий крок міг тільки ускладнити наш поступ
на шляху державотворення демократії й так потрібну нам
послідовність і прогнозованість – як у зовнішній, так і внутрішній політиці.
Ніхто не співатиме дифірамби бюрократії. Більше того,
визнані теоретики бюрократії кваліфікують її як «соціальний організм-паразит, який відображає соціальні конфлікти
і є втіленням політико-ідеологічного відчуження» [25].
У матеріалах ЗМІ наводяться численні факти зловживань
чиновників. Ставлення до них у різних країнах, що сповідують той чи інший суспільний ідеал, є неоднозначним. Загальновідомо й те, що за авторитаризму, як правило, перша
особа держави періодично демонстративно провадить гучні
наступи на бюрократію – від масових скорочень до прямого
її знищення. Лібералізм у розвинених країнах Заходу з його
традиціями демократії – влади обраних і постійно переобраних депутатів – намагається, щоправда, створити систему
стримувань і противаг бюрократії. Прагматична влада перехідного періоду, а це мало б стосуватися насамперед нас,
зазвичай демонструє нейтральність до бюрократії, намагаючись, однак, тримати її під контролем. Проте усі без винятку
політичні режими, тільки-но вони бралися вирішувати питання стабілізації, розбудови держави, модернізації, завжди
були змушені звертатися до кваліфікованої бюрократії (аж
до звільнення її з тюрем і заслань, наприклад, за часів сталінізму).
В Україні ніхто стабільності не хотів – адже йшлося про
перерозподіл владних повноважень, а тому мало хто думав
про національні інтереси України. Після Майдану 2004 р.
нова політична сила, яка прийшла до влади в Україні, відразу зробила стратегічну помилку. Ця політична сила не
зрозуміла, що тільки консолідація ще до кінця не сформованої у своїх зовнішньополітичних пріоритетах нації і по444
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ступовий еволюційний розвиток усього суспільства й держави могли б сприяти в перспективі втіленню в життя євроатлантичних і євроінтеграційних сподівань України. Біда
нашої української «політичної кухні» полягає в тому, що
вчителями наших політиків були насамперед класики марксизму-ленінізму, які робили ставку на революціонізм і заради досягнення мети могли «укласти союз навіть із самим
дияволом – важливо тільки бути впевненим у тому, що згодом ти зможеш переграти диявола, а не він тебе». Тим часом
досвід історії свідчить, що такі ігри зазвичай погано закінчуються – політичні цілі мають бути відкритими й публічними, зрозумілими для народу. Замість цього влада почала
маніпулювати свідомістю широких народних мас, потурати
його віками і тисячоліттями накопиченим упередженням,
зокрема спадщині інверсійного мислення в традиціях маніхейства.
Дуалістичне вчення, створене Мані в III ст. в Персії, розгортається в системі «трьох часів». У «перші часи» існували
два вічні протилежні принципи: Добро і Зло, Світло і Темрява. «Другі часи» – етап перемішування двох принципів –
Зло (матерія) вдирається в царство Світла (духу). «Треті
часи» – період остаточного відокремлення Світла від матерії
і торжества Добра. Люди в ученні маніхейства є творіннями
тьми (матерії), яка заточила їхні душі – іскри Світла в окови
плоті. Звільнення душі – історичний процес, що відбувається через Великих посланців Благого Отця: Будди, Зороастри, Ісуса Христа та самого Мані. Наслідування цих
духовних ієрархів, згідно з ученням Мані, допоможе Світлу
отримати перемогу. Маніхейство існувало аж до XI ст., а згодом вплинуло на формування павлікіанства та богомильства
і разом із гностицизмом стало основою єресей альбігойців і
катарів.
Спадщина маніхейства позначилася на ментальності українського народу та шляху його самоорганізації в державунацію. Ще століття тому М. Драгоманов зазначав, що «коли
взяти пам’ятки “народної мудрості” – легенди, пісні,
українські прислів’я – та по них характеризувати народну
релігію, то побачимо, що в ній над ґрунтом натуралістично445

Глава 8. Реванш неоконсерватизму

політеїстичним лежить найбільше кора релігії маніхейськобогомильської, як у болгар, сербів, великоросів, так що коли
б треба було застосувати до якоїсь з історичних релігій наш
народ, то я б його застосував скоріше всього до богомильства,
і наперед хвалюсь, що одолію кожного свого противника в
науковім спорі про цю справу» [26]. Основу культу маніхейства становив суворий аскетизм. На побутовому рівні за основу цього вчення було взято ідею поділу людей на
«праведних», які дотримуються істини, і «прибічників зла».
Маніхейці, богомили й катари зневажали багатство, убачали справедливість у рівності, дистанціювалися від влади
і тяжіли до громадської спільності на землю.
Упродовж усієї історії України простий народ і можновладців принципово розділяло ставлення до власності на
землю. Як писав історик І. Крип’якевич, «зразу за давньою
запорозькою традицією весь степ уважали спільним добром.
Кожен мав право користуватися ним, але за деякими умовами. Селянин міг вибрати собі місце, де хотів, міг зорати
стільки землі, скільки хотів, та її засіяти. Але збирати з
цього місця мав право тільки два роки... Потім земля ставала знову спільною власністю, і те саме місце міг зайняти
хто-небудь інший. Косити траву в степу можна було всюди...
Лише коли пізніше за селянством у степи посунули пани-дідичі та всякі колоністи, вони поділили поля й тоді вже берегли приватну власність» [27]. Ставлення народу до
приватної власності на землю найяскравіше виявилося під
час Коліївщини 1768—1769 рр., коли гайдамаки, нападаючи на панські маєтки, насамперед знищували всі архівні
документи, що стосувалися права власності на землю та землекористування, демонструючи тим самим необхідність повернення до спільної власності на землю.
Саме тут і спрацьовував маніхейський тип мислення,
який спонукав до маятникового циклу розвитку подій у
плані «або – або», жорстко орієнтуючи особистість на відтворення первісних ідеалів спільного землекористування. Під
час великих протистоянь життя спрямовувалося по замкненому колу: людині залишалося тільки вибрати один з ідеалів
як у культурі, так і в соціальних відносинах. Маніхейство
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пропонувало шлях простий і прямолінійний, адже джерелом зла у світі є люди, які відлучилися від добра й прилучилися до космічного зла. Звідси висновок: усі людські
проблеми мають розв’язуватися знищенням ворожих сил:
осіб, груп, класів, державності тощо. У наш час – якщо не
знищенням, то принаймні їх ізоляцією: «Бандити мають сидіти в тюрмах».
Варто було б уже збагнути, що маніхейство – це утопія.
Воно пророкує пришестя часів, коли добро й істина остаточно запанують, зосередившись на одному полюсі суперечливого за самою своєю суттю життя (наприклад, на
Майдані). А це неможливо в принципі. Як метод нібито простого і всім зрозумілого вирішення складних проблем, маніхейство є вічною спокусою й водночас спокутою людської
цивілізації. Цей стереотип маятникового мислення в нашому суспільстві, яке стало на шлях модернізації, прагматичного пошуку моделей розв’язання нагальних
утилітарних проблем, може призвести до національної катастрофи.
Ми маємо усвідомити, що, ослаблюючи авторитет державної бюрократії й деморалізуючи її діями як згори, так
і з боку «мітингувальників», ми тим самим змушуємо її
виконувати дедалі складніші завдання за менш сприятливих умов. Зрештою, усе це просто-таки дезорганізує механізм інтеграції суспільства. Треба зважати на те, що
чиновництво поки що змушене діяти в умовах архаїчних
форм свідомості (маніхейство) і примітивного, по суті, початкового етапу ринкових відносин, а також демографічного спаду, морального занепаду й ледь відчутного
технічного прогресу. Воно змушене спрямовувати свої основні зусилля хоча б на збереження досягнутого, на забезпечення елементарного порядку, на збалансування
державного механізму, украй розхитаного неоднозначним
процесом політичної реформи. Недостатній для вирішення
цих проблем рівень творчості в суспільстві спонукає
бюрократію до хитання між ліберальними цінностями, з
одного боку, та масовими фундаменталістськими протестними акціями – з іншого.
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Парадокс ситуації полягає в тому, що бюрократія, націлена на стабілізацію суспільства, невільна у своїх вчинках і
змушена виконувати директиви політичної еліти, що віддзеркалюють нинішній розкол у верхах українського суспільства. У таких умовах бюрократія часто змушена
змінювати методи управління й ухвалювати рішення, які
невдовзі повинна сама ж переглядати й відміняти. Це деморалізує центральну владу, спонукає до перенесення механізму прийняття невідкладних рішень на місцевий і
відомчий рівень, що породжує сповзання до локалізму, зумовлює формування місцевих клік.
Експлуатація в такий спосіб популістського гасла ліквідації «злочинної влади» спричинює, рано чи пізно, розмивання основ державного будівництва в Україні,
дезорієнтує суспільство, тим більше, що гасла проголошують люди, які представляють законодавчу, виконавчу та
судову гілки влади. Майже всі ті, хто найчастіше вдавався
до терміна «злочинна влада», упродовж років української
незалежності не залишалися поза кабінетами чи принаймні коридорами влади. Вони лише «мігрували» від однієї гілки влади до іншої. Вони часто й затято
звинувачують усю «злочинну владу» тільки для того, щоб
народ під час виборів забезпечив їм постійне (за будь-яких
умов) перебування принаймні в одній із трьох гілок цієї
самої влади. Основною ж метою популістського й безадресного у своїх звинуваченнях використання цього терміна є
захоплення найбажанішої та найбагатшої ресурсами виконавчої влади або ж чергове закріплення і в наступному
скликанні парламенту. На жаль, цим політикам було байдуже, що ціна їхнього егоїстичного й безвідповідального
популізму – руйнація в народі основ самої віри в державу
та в її державні інституції, а також знищення міжнародного авторитету України. Боротьба за владу, усвідомлюють
це українські політики чи ні, почала перетворюватися на
боротьбу з українською державою.
Особливо хотілося б наголосити на тому, що гасло «злочинної влади» є породженням саме ліберальної філософсько-політичної думки. Ідеться про те, що ліберальна
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традиція соціально-політичної думки з часу своєї появи й
домінування серед політичних ідеологій Західної Європи та
США віддавна формувала в політичному дискурсі «негативний» образ влади. Влада розглядалася як примус, як насильство, хай у деяких випадках і легітимне. Її зображали як
такого собі левіафана, з яким, щоправда, можливе співіснування за умови певних гарантій, котрі, однак, треба відстоювати шляхом перманентної боротьби. Ось у такому контексті
держава – з її неминучими атрибутами примусу й насилля
– і розглядалася як основний суб’єкт політики в ліберальній
політичній думці.
Мало хто зважав на те, що гасло «злочинної влади»
зазнало останнім часом гострої критики з боку провідних
західних політологів, зокрема Г. Арендт, П. Рікера та
Ю. Габермаса. Вони поставили під сумнів таке негативне
ставлення до держави й влади загалом. На їхню думку,
влада є певною сукупністю засобів організації соціального
простору через відповідні точки напруження, через лінію
викривлення простору. Влада існує скрізь, де є спільна діяльність, а отже, є необхідним атрибутом суспільних відносин, суть яких полягає в переведенні матеріальних і
духовних інтересів і сил у площину спільної діяльності. Свобода в цьому контексті певною мірою ототожнюється з владою, що виступає антиподом безвладдю, певним
«ініціативним поштовхом» і джерелом здійснення позитивних кроків унаслідок переконування, а не насилля й мовчазного примушування. Г. Арендт розуміє комунікацію не
лише як мовленнєву взаємодію чи як здатність переконувати засобами мови, символів і знаків, а як можливість
здійснення самої влади. Сучасній людині, котра живе в посттоталітарному світі, потрібно і на рівні теоретичної рефлексії, і на рівні активної політико-практичної та
морально-комунікативної діяльності прагнути до створення
такого модусу існування, який би гарантував пошанування
людської гідності. За таких умов політика й влада підносяться до рівня творчої стихії, простору, у якому відбувається активний пошук людиною самої себе в співвідношенні
з іншими [28].
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Проте це не про нас. Ми постійно демонструємо неповагу
до влади, а політику вважаємо «брудною справою». Не в останню чергу тому, що не повною мірою вступили в посттоталітарний світ, що тоталітаризм усе ще присутній в нашому
менталітеті й учинках.
8.4. Популізм чи соціальна відповідальність?
Політичні маніпуляції й популістські загравання з народом, зведеним політиками до рівня «електорального ресурсу», не могли пройти без наслідків. На думку аналітиків,
«поступово формується великий “безпритульний” електорат, який потребує “третьої сили”... який прагне реалізації
лозунгів Майдану (які, між іншим, не містять нічого екстравагантного, а є програмою демократичного оновлення
країни й реалізації на практиці національної Конституції).
Чи з’явиться така сила замість банкротів, які нині скакають
на політичній сцені України?» [29]. Отже, ідеться про те, що
об’єктивно назріла потреба в появі в українському політикумі потужної політичної сили, яка б ставила за мету реалізацію споконвічного народного прагнення до свободи та
самовизначення, до гідного життя й самоповаги. Такою
мала б стати своєрідна партія діалогу, посередництва між
владою і народом, яка виходила б із конституційного принципу, що народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом
влади в Україні. Політика такої партії мала б бути спрямована на підтримку й розвиток кращих родових ознак і чеснот українського народу – його працьовитості, мудрості й
моральності, жертовності, толерантності, солідарності й передбачуваності, але це в ідеалі.
Існує й реальна перспектива скористатися народними
очікуваннями і, викинувши в черговий раз гасла популізму,
осідлати хвилю протестного електорату й «серфінгувати» до
отримання владних повноважень. На певні думки з цього
приводу наводить нинішня ситуація в Латинській Америці,
яка за своїми природними й людськими ресурсами та людським потенціалом не є найбіднішою частиною світу, але за
розподілом економічних дивідендів і соціальних благ для
свого населення є найнесправедливішою, а тому й найнеста450
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більнішою – про це свідчать численні військові перевороти
й збройні заколоти. Унаслідок електоральних протестів найбідніших верств населення регіону, котрі проросли на родючому ґрунті економічних і соціальних прорахунків останніх
років, нині майже десять країн Латинської Америки мають
ліві уряди. На думку аналітиків, «після десятиліть флірту з
економічним лібералізмом Латинська Америка повернула
ліворуч... Латиноамериканські виборці ситі ліберальною
моделлю економічного розвитку, яка була популярною на
континенті в 1980-1990-х роках». Кожна із цих країн
пройшла свій шлях «відмови» від фундаментального лібералізму в процесі реформ. Чилі – після довготривалої диктатури, Аргентина – після правління К. Менема, Бразилія
– після Е. Кордозо. Ліві популісти прийшли до влади також
у Венесуелі, Нікарагуа, Еквадорі та Болівії. Звичайно, було
б дещо спрощено говорити про «глобальне полівіння» Латинської Америки, адже «шкала лівизни» варіюється від ліберальної демократії до неприхованого популізму: якщо
Чилі й Уругвай тяжіють усе-таки до лібералізму, а Венесуела й Болівія – до популізму, то Бразилія та Аргентина перебувають десь посередині між цими «полюсами».
Українські дослідники, зокрема доктор соціології
Е. Афонін та кандидат наук з державного управління О. Радченко, проводять паралель між станом демократії в Україні
і тими рисами «дефективної демократії», які описані відомим аргентинським політологом Г. О’Доннеллом: «Для режиму характерна впевненість у тому, що перемога на
президентських виборах дає переможцеві право керувати
країною на свій розсуд. Тільки він усе знає: президент та довірені його радники – альфа й омега політики. Водночас
“очевидно”, що будь-яку протидію – з боку парламенту, політичних партій, груп інтересів, вуличного натовпу – необхідно ігнорувати. Порядок полягає в тому, що шляхом
справедливих виборів формується більшість, яка дозволяє
своїм лідерам на декілька років стати єдиним утіленням і
тлумачем вищих інтересів нації. При цьому нерідко використовуються такі методи, як додаткові вибори. Вибори
пов’язані з великими емоціями й високими ставками: кан451
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дидати борються за можливість керувати країною практично без будь-яких обмежень. Президент розглядається як
втілення нації, месія, головний хранитель і знавець її інтересів. Політика його уряду може слабко нагадувати його передвиборні обіцянки – хіба президентові не передано й
повноваження керувати на власний розсуд? Із цих позицій
інші інститути – суди і законодавча влада – лише перешкода, доважок до переваг, які на внутрішній і міжнародній
арені дає статус демократично обраного президента. Підзвітність таким інститутам уявляється як перешкода до повноти
здійснення влади, делегованої президентові. Така демократія забезпечує президентові повну непідзвітність (по горизонталі). У зв’язку з цим не викликають здивування різкі
коливання популярності президента в країні – від ролі посланого Богом рятівника до становища поверженого Бога.
У результаті партія або коаліція, що привела президента до
перемоги, приходять у відчай від втрати його популярності
й відмовляють у парламентській підтримці політики, яку
той їм “підсунув”. Це посилює політичну ізоляцію президента, у нього виникають труднощі у формуванні стабільної
законодавчої коаліції і проявляється схильність ухилятися
від проблем, маневрувати або розбещувати парламент та
інші інститути» [30].
Отже, українці мають зрозуміти, що «латиноамериканський шлях» розвитку може спричинити неоднозначні
перспективи розвитку регіону. Потрібно визнати, що деякі
латиноамериканські уряди як управні гравці показали
свою здатність віртуозно використовувати соціальні проблеми задля реалізації своїх поточних політичних інтересів, протиставляючи себе опонентам з правого табору.
Лідери й ідеологи цих лівих течій засвідчили свій професіоналізм і здатність вловлювати ідеологічні електоральні
потреби жителів регіону й максимально оперативно реагувати на них. Однак чи може ця форма «демократури» слугувати для України взірцем для наслідування? Швидше за
все, вона має бути прикладом того шляху, якого нам потрібно оминути, якщо ми задекларували шлях «євроінтеграції».
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Варто звернути увагу на вибір «третього шляху» лідером
англійського лейборизму Т. Блером. Цей шлях наочно засвідчує, що в XXI ст. потрібен новий (постмодерний) підхід до конструювання державної ідеології та внутрішньої політики,
оскільки кожна з «класичних» ідеологій – лібералізм, консерватизм і соціал-демократія – виявили обмеженість у виконанні
своїх соціальних функцій. Ідеологічна концепція для реформування лейбористської партії Великої Британії була опрацьована в середині 1990-х років Е. Гіденсом і оприлюднена 1998
р. в книжці «Третій шлях: майбутнє соціал-демократії». У цій
праці переглянуто цінності й орієнтири лівого руху шляхом
розширення платформи в правому напрямі. Британське суспільство сприйняло викладені ідеї, спрямовані на врахування
інтересів ширших кіл. Нову філософію вітали політично
близькі уряди Європи, насамперед німецькі й французькі. За
океаном Г. Клінтон, навпаки, визначила «третій шлях» як теорію, що «змішує в одну купу консерватизм і лібералізм, капіталізм і опертя на державу, наше сьогодення й минуле,
людські слабкості й Слово Боже, ідеї пізнього комунізму й початку третього тисячоліття». Поведінка Г. Клінтон була дещо
несподіваною, адже її чоловіка Б. Клінтона з його «новою демократією» вважали прибічником «третього шляху» [31].
Попри всі критичні зауваження й претензії до ідеї «третього шляху», підсумки трьох виборчих кампаній – 1997,
2001 й 2005 рр. – засвідчили, що британці віддавали перевагу реформатору Блеру, а консерватори, які залишилися
твердими у своїх переконаннях, констатували, що багато
їхніх програмних пунктів поглинула програма лейбористів.
Незважаючи на різноманітні скандали навколо Т. Блера,
владі лейбористів і після його відставки нічого не загрожує,
а критика «третього шляху» сприймається суспільством досить поблажливо, що засвідчує життєздатність цієї ідеології
– принаймні на найближчу перспективу. Усе це привертає
увагу до британського досвіду, хоча б тим, що урядовий курс
уникає різких радикальних кроків, дотримується крайньої
обережності й небажання здійснювати реформи такими темпами, які могли б відлякати виборця. Для України розуміння цього досвіду вкрай важливе.
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За свідченням Е. Гіденса, який хоч і відійшов від
Т. Блера, але залишився прихильником «третього шляху»,
ця ідеологія не була лише програмою конкретних дій «нових
демократів» США чи «нових лейбористів» Великої Британії.
У реальності «третій шлях» утілював спроби соціал-демократичних партій у всьому світі переглянути свої програмні
положення після падіння соціалістичної системи й розпаду
«двополюсного світу». Завдання «третього шляху» полягало
у вирішенні двох основних проблем: повернення після довгої
перерви соціал-демократичних партій до влади і пошук виходу з кризи, у якій опинилася соціально-економічна модель розвитку, заснована на ідеях кейнсіанства. У 1990-і
роки «третій шлях» розвивався переважно у формі критики
ідеології неолібералізму, яка тоді була широко затребувана
і на певний час виявилася ефективною. Однак у колективній
монографії «Прогресивний маніфест» (2003) Е. Гіденс наголошував па переосмисленні й збагаченні ідеології «третього
шляху» концепціями «убудованого ринку» (embedded market) і «держави-гаранта» (ensuring state) [32].
Ставилося питання – у якому розумінні ринок має бути
«убудованим»? Насамперед він повинен бути вмонтованим
у культурну й правову матрицю конкретного суспільства,
аби забезпечити його функціонування на основі механізму
широкої народної довіри. З погляду «убудованого ринку»
немає потреби керуватися ідеєю мінімальної держави, оскільки на практиці аж до початку нинішньої фінансово-економічної кризи не існувало жодної індустріально розвиненої
країни, де б частка державних витрат у ВВП помітно знижувалася б упродовж десятиліть. Більше того, у розвинених
країнах присутність уряду й держави відчувається повсюди.
Дійсно, ринки функціонують успішно лише за наявності
конкуренції, але справедливо й те, що природні монополії
об’єктивно обмежують їх діяльність. Отже, немає підстав думати, що приватні компанії перевершують державні, особливо за умов монополії. Зрозуміло, у сфері охорони здоров’я
й освіти послуги можуть надаватися й на ринкових принципах, однак існують переконливі докази, пов’язані з поняттями «соціальна солідарність», «справедливість» і
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«громадське благополуччя», на користь обмеження такої діяльності з боку держави.
Як зазначає Е. Гіденс, нині широку підтримку в суспільстві отримала теза про те, що в теорії й на практиці Великої
Британії в 1980-1990-і роки приватизації було «надто багато». Однак державне втручання часто необхідне не лише
в разі недієздатності функціонування ринку, а й задля підвищення ефективності його роботи. На початку XXI ст. у Великій Британії спостерігалося збільшення прибічників ідеї
«економіки співучасті». Відбувалися глибинні зрушення
щодо того, як люди сприймають бізнес і його легітимність,
унаслідок чого модель «капіталізму акціонерів» утрачає
свою привабливість. Над бізнесом зібралися хмари не лише
через корпоративні скандали у світовій економіці, а й тому,
що ставилася під питання мотивація його діяльності.
Постала потреба ширшого й послідовнішого впровадження
механізмів «співучасті», оскільки поки що корпорації у
своїй практичній роботі бажають власноруч визначати як
коло «співучасників», так і межі відповідальності між
ними. Тепер неопрогресивісти пропонують взяти на озброєння ідею «громадянської економіки» (civil economy), яка є
аналогом і певною мірою продовженням громадянського
суспільства, а це означає: суспільна економіка має бути вибудувана так, щоб бізнес повернув собі легітимність в очах
широких мас населення насамперед завдяки розширенню
меж своєї соціальної відповідальності.
Відбувається еволюція розуміння ролі держави в суспільному процесі. В той час як ліберали відстоювали ідею «мінімальної держави» (інакше кажучи, «нічного сторожа»),
неоліберали розширювали рамки до «допоміжної держави»
(забезпечення громадян ресурсами для подальшого вільного
плавання), то прибічники «третього шляху» виходять на розуміння «держави-гаранта» (держава не лише забезпечує
громадян ресурсами, а й гарантує певні стандарти надання
цих послуг, наприклад освіти).
Як уже зазначалося, на зламі XX і XXI ст. відбулося переосмислення конфігурації тієї чи іншої ідеології стосовно
відходу від їх «класичної» форми у бік створення «ідеологій455
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гібридів», які мають оперативно реагувати на виклик часу.
Відповідно кожна з британських політичних філософій –
лейборизм, консерватизм і лібералізм – у практичній державній політиці трансформується в ідеологічні державні доктрини, що набирають форми певних комбінацій
найрізноманітніших елементів «класичних» ідейних течій.
На практиці існує «мале ядро», що містить найфундаментальніші принципи ліберальної демократії, якими й керуються всі усталені британські ідеології. Інші ідеології –
консерватизм і лейборизм – представлені певним набором
принципів, що формують «велике ядро»; ще якісь ідеології
перебувають «на периферії» і їх принципи можуть бути затребувані за тих чи інших обставин. Отже, державна ідеологічна доктрина – це відкрита система, сприйнятлива до
ідеологій-конкурентів, а їх взаємодія утворює залежно від
обставин різноманітні ідейні конфігурації, у яких на перший план виходить то одна, то інша складова за неодмінного
збереження засадничих принципів «великого ядра».
«Ідеології-гібриди», на відміну від догматичних учень,
перебувають не в застиглому вигляді, а постійно розвиваються, змінюють свою конфігурацію. Їх перевага полягає в
тому, що вони не тільки обумовлюють і визначають практику, а й використовують її. Саме до такої «ідеології-гібриду» і належить «третій шлях», який попри всю свою
позірну еклектичність виявляє життєздатність, оскільки недоктринерська ідеологія завжди перебуває в стані змін і,
певною мірою, концептуального переосмислення. Ця якість
допомагає таким ідеологіям адаптуватися до нових історичних умов, бути затребуваними партійно-політичними силами, адже поєднання спадкоємності й адаптивності –
запорука їх успіху. Саме завдяки цим якостям «третього
шляху» як провідної ідеологічної доктрини – успішним
вплетенням у лейбористську ідеологію і ліберальних, і консервативних елементів – «нові лейбористи» Великої Британії й завдячують своїми успіхами на виборах 1997, 2001 та
2005 рр.
Звичайно, виникає питання про «доктринальну чистоту
й незайманість» визначальної партійної ідеології, бо може
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відбутися і своєрідний «переворот», коли не тільки периферійні течії, а й велике ядро певної партійної ідеології може
виявитися під загрозою «поглинення» з боку конкурентної
системи цінностей. Отоді відбувається не модернізація, а докорінна зміна політичної платформи партії.
На думку аналітиків, поки що зарано говорити, чи є «третій шлях» модернізацією ідеології лейборизму завдяки залученню периферійних ліберальних і консервативних течій,
чи спробою «перевороту» на базі вихідної версії «нового лібералізму». Для остаточного вирішення цього питання ще
залишається потреба в певній історичній перспективі. Можливий і такий варіант – «третій шлях» виявиться базою для
чергового міжпартійного консенсусу, що подолає традиційний поділ британського (і небританського) ідеологічного
простору, стане свого роду ідеологічною амальгамою, що поєднуватиме ліберальні, консервативні й соціалістичні компоненти.
Ідеться не про якісь довільні ідеологічні комбінації, а про
відповідність ідеологічної доктрини виклику часу й необхідності вирішення проблем конкретного історичного періоду.
Ідеться також про певні політичні цикли, які на прикладі
Великої Британії виглядають так: «новий лібералізм», а
потім і етатистська соціал-демократія віддзеркалювали наростання колективістських настроїв у першій половині XX
ст., коли країна переживала процес становлення зрілих інститутів індустріального суспільства. У 1970-і роки панівною стає концепція «вільної ринкової економіки», що
розвивалася завдяки наростанню індивідуалістських настроїв в умовах переходу британського суспільства до постіндустріального типу розвитку. Тоді консервативна партія
спромоглася здійснити соціально-економічну модернізацію
завдяки реанімації концепції класичного лібералізму в поєднанні з традиційними для британського консерватизму
цінностями націоналізму, ієрархічності державної влади й
соціального авторитаризму. Однак наприкінці 1990-х років
поява доктрини «третього шляху» стала своєрідною реакцією на проблеми переходу постіндустріального суспільства
в стадію розвитку інформаційного суспільства. З’явилася
457

Глава 8. Реванш неоконсерватизму

об’єктивна потреба в досягненні нового міжпартійного консенсусу, вирішальну роль у якому відігравали б «нові лейбористи», які за основу своєї ідеології «третього шляху»
взяли концепцію соціального лібералізму, поєднавши її частково зі спадщиною консервативних, ліберальних і колективістських цінностей. Можна сподіватися, що на новому
витку економічних і соціальних трансформацій логіка політичних циклів має знову обумовити потребу нової партійнополітичної модернізації, а поки що питання про те, чи
відбувається заміна «третього шляху» на більш ефективні
ідеологічні побудови, залишається відкритим. Отже, як бачимо, ідеологічна доктрина «третього шляху» є не кабінетною вигадкою теоретиків, а реальною практикою, що
впродовж десяти років ефективно втілюється в життя у
Великій Британії, і не лише в цій країні.
8.5. «Третій шлях» Європи
В умовах наростання загрози конфронтації в суспільстві
об’єктивно виникає потреба пошуку того «соціального
клею», який зміг би об’єднати розколоте суспільство в одне
ціле. Як свідчить історичний досвід, у ролі такого «клею»
при становленні національних держав у Європі завжди виступала загальнонаціональна ідеологія солідаризму. Енциклопедії та словники іншомовних слів визначають
солідаризм як філософську сукупність моральних норм, керуючись якими людина шукає не розбіжностей у суспільстві, а злагоди, заснованої на спільності інтересів, єдності
думок і дій та відчутті спільної відповідальності. Найцінніше для прибічників солідаризму – принцип автономії особистості, гарантування громадянських прав. У сучасній
європейській думці солідаризм є вченням про суспільство,
яке утверджує солідарність його складових частин. Солідаризм протистоїть тоталітарним ученням класової чи расової
боротьби. Основою його є людська особистість: вона може
бути лише ціллю, але в жодному разі не засобом. На противагу індивідуалізму й лібералізму, солідаризм наголошує на
тому, що особистість існує не сама по собі: своїми знаннями,
культурою, а також рукотворним середовищем людина зо458
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бов’язана іншим людям. Людське «я» неможливо відділити
від «ми», а це відчуття спільного «ми» і є основою кожної
спільноти. Неминучі конфлікти потрібно вирішувати не
прагненням однієї зі сторін пригнічувати іншу, а пошуком
спільних для обох сторін цінностей і підпорядкуванням інтересів, що зіткнулися, цим спільним цінностям. Солідаризм – це насамперед спосіб діяльності: пошук у людях того,
що їх об’єднує, а не роз’єднує [33].
Що стосується практичної політики, то солідаризм є
стратегією мобілізації соціуму в період серйозних криз і загроз. Ця стратегія різко підвищує мобілізаційні можливості
соціуму й ефективність його життєдіяльності завдяки синергетичному ефекту, що виникає в разі усвідомлення різними соціальними групами спільності інтересів та
здійснення ними узгоджених дій. Що важливо для України,
солідаризм передбачає серйозні обмеження (і самообмеження) преференцій еліт соціуму за одночасного збільшення
навантаження на них. Обов’язки еліт уважаються первинними, а права й привілеї надаються елітам винятково для
ефективного виконання відповідних обов’язків перед соціумом. Водночас солідаризм ставить за мету покласти край соціальному утриманству, паразитизму й нехтуванню
солідарними стереотипами поведінки на всіх рівнях соціуму. Ступінь жорсткості залежить від масштабу поточної
кризи чи наявних загроз. Спокійне життя, а в певних межах
навіть саме виживання периферії соціуму та його маргінальних елементів (зокрема, і серед еліти) не гарантоване.
Характерно, що після завершення кризи й ліквідації
найнебезпечніших загроз солідаристська держава зазвичай
демонтується. Ініціатором цього демонтажу виступають
самі правлячі еліти, які поспішають звільнитися від додаткового навантаження й розширити обсяги своїх преференцій. При цьому еліти опираються на підтримку соціальної
периферії й маргінальних елементів, надаючи їм певні соціальні гарантії чи пільги за одночасного скорочення обсягу
їхніх обов’язків чи повинностей. У вузькому значенні термін «солідаризм» іноді використовують як синонім корпоративізму, де, на противагу марксизму, класова боротьба
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поступилася місцем класовому співробітництву заради процвітання держави-корпорації [34].
Як це і ведеться, «моду» на солідаризм запровадили
французи сам термін «солідаризм» уперше використав
П. Леру в 1840-х роках. У Франції ж це вчення розвинули
юрист Л. Буржуа, соціолог Е. Дюркгейм та ін. Основоположні засади західного солідаризму як християнського
вчення опрацювали німецькі мислителі, зокрема Г. Пеш і
О. фон Нелл-Бройнінг. Їхню ідею «соціально-відповідального ринкового господарства» використали європейські
політичні партії: французькі центристи, австрійська Народна партія, християнські демократи Німеччини, Італії
й Бельгії. На тому ж ґрунті християнського соціального
вчення, у його католицькому переломленні, зросла, починаючи з 1977 р., і польська Солідарність.
Поняття «солідаризм» не потрібно сприймати як іще
одну рятівну соціальну теорію, що поповнила собою безліч
тих «ізмів», на які була багата історія Європи впродовж останніх двох-трьох століть. Як правило, усі ці рятівні «ізми»
збігалися в основній ознаці – усі вони вишукували в суспільстві шкідливі, паразитичні сили, які нібито зловмисно заважали народному щастю й добробуту. Ворогів знищували,
проливалася кров, а вже за декілька місяців після революційного розбою наставав період суспільного паралічу. За цих
умов перші солідаристи й висунули ряд аргументів, які б
протистояли цьому революціонаризму, наголошуючи на
тому, що спільність інтересів і шляхів їх забезпечення є надійнішим вектором суспільного розвитку.
Засновником французького солідаризму, як уже зазначалося, був публіцист П. Леру. Парадоксально, але факт –
саме Леру запропонував у широкий ужиток термін... соціалізм – для вчення, заснованого на ідеях загальнолюдської
солідарності [35]. Термін одразу підхопили Р. Оуен, Г. Прудон, К. Маркс. І ще впродовж багатьох років під назвою
«соціалізм» революційні вчення мирно уживалися з реформаторськими. Так тривало до 1848 р. – появи «Маніфесту
Комуністичної партії», де було затавровано філантропію й
зроблено остаточну ставку на класову боротьбу. У 1851 р. між
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реформаторами й революціонерами вже пролягло провалля:
Леру і його учні проповідували соціальний лад, заснований
на науці, віру у справедливість та еволюцію суспільства без
політичних потрясінь. Почалося цькування Леру і його друзів, вони втратили заробіток і змушені були емігрувати,
проте на жодні компроміси з революціонерами солідаристи
не пішли.
У 1854 р. виникає нова школа французького солідаризму
– школа Ш. Ренув’є. Останні десятиліття XIX ст. у Франції
пов’язані з іменем Л. Буржуа – юриста за освітою, автора
численних праць із питань права, соціології й економіки; він
був міністром народної освіти, міністром юстиції та міністром закордонних справ, а в 1895 р. став головою Ради міністрів Франції. Викладаючи свою теорію соціального
контракту – одну з основних теорій французького солідаризму, Л. Буржуа писав: «Справедливість не реалізується в
суспільстві, члени якого не визнають себе його боржниками.
Жоден результат інтелектуальної, моральної чи фізичної діяльності людини не може бути досягнутим його власними
силами, його власного персоною... Людина, яка живе в суспільстві й нездатна жити без нього, є боржником стосовно
до нього... Усі знання, якими я володію, – результат велетенської роботи, проробленої впродовж віків; мова, якою я
говорю, опрацьована незчисленними поколіннями людей...
Жоден акт виробництва неможливий без знарядь виробництва, які хтось винайшов, тощо. Я всім цим користуюсь; як
можу я заявити себе незалежним від суспільства, якому я
винен? З огляду на це я фактично, вільно чи невільно, узяв
на себе повинність, якою я не маю права знехтувати, не
ставши неспроможним боржником... Зобов’язання стосовно
інших людей не є результатом довільного рішення; вони є
просто оплатою тих переваг, які суспільство надає своїм членам» [36]. Як бачимо, і від соціалізму, і від класичного лібералізму ці засади французького солідаризму рівновіддалені.
Уже наприкінці XIX ст. у Франції солідаризм уважався
офіційною ідеологією Третьої республіки. Країна вийшла з
ряду кризових ситуацій, суспільство структурувалося, і
попит на солідаризм зменшився, він поступився місцем
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іншим «ізмам». У 30-і роки XX ст. солідаризм узагалі тихо
зійшов з політичної арени, перемістившись у тишу професорських кабінетів послідовників Е. Дюркгейма, які були
далекі від практичної політики. Настала нова епоха, і в
різко поляризованому світі миротворцям-солідаристам
місця не знайшлося. А втім, саме на початку століття були
закладені підвалини нинішнього французького добробуту.
Іншої «національної» форми набув солідаризм у Великій
Британії. Традиційно ми сприймаємо англійську історію як
розмірений еволюційний потік у впорядкованому руслі з
підстриженими газонами перед затишними котеджами.
Проте ще в XIX ст. на флоті широко практикувалося таке
покарання, як «кілювання» – протягування матроса під
кілем. Кому поталанило, той помирав одразу. Ця дисциплінарна міра покарання виконувалася без вироку суду – просто за наказом офіцера й часто за незначну провину. Що вже
говорити про умови виробництва за часів ринкового фундаменталізму! Тисячі дітей працювали по 16 годин на добу, на
нічну зміну їх зачиняли в цеху, де вони іноді гинули під час
пожеж. Деяких дітей не випускали з рудників, і вони втрачали зір як рудникові коні. Побиття фабричних дітей дослідник Дж. Майлз порівнював із покаранням рабів у штаті
Кароліна.
Цікавою була аргументація захисників цієї системи «лібералізму без берегів». За словами одного з перших ліберальних економістів сера В. Петті, «позбавлено сенсу писати
громадянські закони, які суперечать законам природи»,
адже виживає сильніший. Його колеги також повторювали
думку, що для людини найбільше щастя – жити за природними законами. Коли це так, то має існувати повна свобода
господарювання й конкуренції: якщо життя робітників
важке, то, мовляв, за «штучного» втручання в природний
плин господарського життя все навколо стане ще гіршим.
Інакше кажучи, з економічних закономірностей «вільного
ринку» виводилися й непорушні закони всього життя та
його правового оформлення.
Зрозуміло, що перейти від подібної правової системи (з її
використанням праці п’ятирічних дітей і шибеницями для
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волоцюг) до нинішніх європейських принципів лише завдяки проповідуванню гуманних моральних норм – було б нереально. Натомість відбувався комплексний тиск на владу:
і з боку профспілкового руху, і з боку церкви, і з боку солідаризму, який наприкінці XIX ст. набув у цій країні не політичного, а юридичного характеру. Без перебільшення
можна сказати, що нове юридичне мислення у Великій Британії – прямий наслідок впливу правових ідей солідаризму,
насамперед ідей французького юриста Л. Дюгі, які широко
обговорювалися в англійських колах. «Світ права, – писав
Л. Дюгі, – не є замкненим у собі світом, як намагаються довести деякі юристи; насправді це світ конкретних фактів,
які мають бути пояснені й класифіковані, світ людських
воль, які мають бути осмисленими в їх конкретних проявах:
потрібно визначити й оцінити соціальний ефект, який ці
волі вчиняють...»
Існуючій абстрактній системі Л. Дюгі протиставив систему об’єктивного права – засновану, за його уявленнями,
на громадських зв’язках, які існують у навколишньому
світі. Основним таким зв’язком учений уважав солідарність
– учення, яке він опрацював досить детально. Наскільки ідеї
Дюгі є актуальними для нинішньої України можна судити
хоча б з того, що законодавство, на його думку, має забезпечити розвиток людини й суспільства, сприяти солідаризації
людей, більше того – мало б карати за порушення солідарності. Об’єктивне право має стати вище законодавчих
палат; закон буде таким лише тоді, коли відповідатиме принципам солідаризму, а в протилежному випадку він лише
узаконює безправ’я. Інакше кажучи, перед нами одна з перших спроб узяти за основу життя солідаристські принципи
– загальнолюдські, як назвали б їх тепер. І як би там не було,
однак загальні принципи, про які писав Л. Дюгі й англійський юрист Т. Грін, невдовзі стали підґрунтям англосаксонської правової системи. Щоправда, відтоді вони вже не
називалися солідаристськими. Та й сам юридичний солідаризм як окремий напрям перестав існувати, він став органічною складовою європейського юридичного мислення.
Так було завжди – відігравши свою роль і виконавши
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поставлені завдання, солідаризм відступив у тінь інших систем і шкіл. Його самостійне буття почало здаватися сумнівним і непотрібним.
Окремо зазначимо, що одного разу у своїй півторавіковій
історії солідаризм виявився швидше гаслом, а не практичним курсом для впровадження в життя. Сталося це в 20-30-і
роки XX ст. Відповіддю на кризу ліберальних демократій,
які спричинили розв’язання Першої світової війни, стала
радикалізація суспільного життя. Франція активно соціалізувалася, Німеччина перебувала між червоним і коричневим проваллям, а ряди симпатиків Радянського Союзу,
що жорстко демонстрував свою життєздатність, множилися. На зміну ліберальному принципу людини без держави
(держава – «нічний сторож») утверджувався принцип держави без людини. За цих умов демократія в наявній формі
виявилася нежиттєздатною, принаймні малоконкурентною.
Тоді європейська думка звернулася до солідаристських
рекомендацій. Передбачалося посилити роль держави,
однак подбати про те, щоб «нічний сторож» не перетворився
на левіафана. Завдання полягало в збереженні демократії
завдяки зміні її методів і форм. Багатопартійність з її корупцією й хаосом уявлялася тоді не так способом буття демократії, як підставою до її ліквідації. Тоді, на думку багатьох
солідаристів, місце багатопартійності мала зайняти безпартійна демократія з прямою виборністю найбільш
гідних:
писали програми й опрацьовували проекти «безпартійних
парламентів» (чи не перегукується це з нинішніми закликами перейти в Україні до позапартійної коаліції у Верховній Раді?). Проте на цьому шляху виникали загрози – хто
має правити? Чи безлика народна маса, здатна проголосувати за будь-кого, чи така ж безконтрольна й самопризначена псевдоеліта радянського взірця? Відповідь була
зрозумілою: ні ті, ні інші, оскільки в кожного народу є потенційна «правляча верства», жертовна й відповідальна,
здатна висловити волю народу. Зміни мали стосуватися й
економіки: замість стихії повинне постати спрямоване
(але не кероване) державою, регульоване (але не плановане)
ринкове господарство.
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І тут виникали проблеми: ким буде ця «правляча верства» і наскільки «відповідальною» й «жертовною» вона
виявиться? А може, «жертовність» варто замінити на професіоналізм або наскільки вони можуть бути поєднані? Зрозуміло, що в кожній країні відповідь на ці запитання мала
бути своя – усе залежало від рівня політичної культури народу, тільки вона могла наповнити конкретним змістом запропоновані солідаристами форми. З одного боку, досвід
виходу США зі стану Великої депресії і подальший розвиток
провідних європейських держав продемонстрували значення регулювальної ролі держави. У критичні періоди ця
роль посилюється навіть в ультраліберальних СІІІА, де при
державній владі перебуває порівняно тонка до загальної
маси населення верства професіоналів, які конкурують між
собою. Щоправда, ідея безпартійного розвитку виявилася
утопічною, можливо, не в останню чергу, унаслідок глибокого укорінення партійної системи в практику політичного
життя Європи. Багато залежало й від того, наскільки точка
рівноваги між державою й громадянським суспільством у
тій чи іншій країні була перейдена, наскільки ефективним
буде крок у бік більшої державної урегульованості, чи не виходитиме він за межі здатності до самокорекції.
Особливо показовим стало випробування ідей солідаризму практикою Італії 20-30-х років XX ст. Одним з інтелектуальних лідерів європейського солідаризму був
В. Парето, послідовник О. Конта, Е. Дюркгейма та згадуваного Л. Дюгі. Нині Парето відомий переважно як творець
корпоративної теорії суспільства, але спеціалісти знають
його і як автора перших математичних моделей суспільних
та економічних процесів. В умовах поглиблення кризових
явищ у світі корпоративна модель віщувала перспективу досягнення соціальної гармонії – на противагу як більшовизації Євразії, так і занепаду ліберальної демократії в Європі.
Здавалося, що для Італії вона стане панацеєю, яка виведе
країну з кризи, – ідеї Парето були широко затребувані молодим італійським фашизмом.
Тепер ця сторінка в пошуку своєрідного «третього
шляху» між двома іншими – фундаментальним лібераліз465
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мом і більшовизмом, які обидва вели до прірви, – сприймається деким як незмивана пляма й неспокутуваний гріх, що
назавжди затаврували ідеї корпоративізму й солідаризму.
Однак історичний процес – це шлях спроб і помилок, окрім
того, на той час не лише солідаристи ставилися до Муссоліні
із симпатією й надією. Дослідник солідаризму В. Сендеров
звертає увагу на те, що О. Чемберлен відгукувався про нього
як про «видатну людину», яка «працює не покладаючи рук
для величі своєї країни». Навіть В. Черчилль після відвідання Рима заявив, що «коли б він був італійцем, то не знімав би із себе фашистської чорної сорочки». Л. Джордж
публічно погоджувався з Черчиллем у тому, що корпоративна система «є досить багатообіцяючою концепцією» [37].
Звісно, можна знайти багато приязних висловлювань відомих європейських політиків тих років і на адресу Гітлера
й Сталіна. Однак є й різниця – Гітлера й Сталіна боялись, а
тому намагалися заспокоїти їх дипломатичними висловлюваннями, а себе (чи громадську думку своїх країн) заколисати. Муссоліні ж ні в кого на той час страху не викликав,
расові пристрасті спочатку не відігравали в італійському фашизмі ніякої ролі. Непримиренний до своїх політичних суперників, режим Муссоліні був перший час досить
поміркованим, порівняно зі сталінським чи гітлерівським.
Більше того, Муссоліні ще в 1934 р. відгукувався про Гітлера як про «надзвичайно небезпечного ідіота», а його націонал-соціалізм охарактеризував тваринною імітацією
фашизму. Муссоліні проголошував основою корпоративної
держави солідарність. Йому здавалося, що соціальної гармонії можна досягти еволюційним шляхом, без революційної зміни держави й суспільства, без насильницького
перерозподілу власності.
Однак цей флірт фашизму й солідаризму виявився безперспективним, а разом з тим (на цьому варто наголосити
окремо) ілюзорною виявилась і спорідненість фашизму й солідаризму. Аби зрозуміти, чому Муссоліні сприймав ідеї Парето, треба враховувати, що в італійського фашизму не було
ні свого «Комуністичного маніфесту», ані «Майн кампф».
Як політичний рух він формувався стихійно, без якоїсь пев466
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ної ідеології. Проте коли така ідеологія сформувалася, то
виявилося, що нею став елементарний етатизм, де держава
стала левіафаном, який підім’яв під себе всі сектори суспільного життя. Усе це цілком закономірно привело італійський
фашизм до союзу з «тваринною пародією» німецького націонал-соціалізму і до співучасті в злочинах нацизму. Солідаристські попутники в чорних сорочках були розчавлені
державною машиною, сподівання на мир і гармонію в суспільстві виявилися марними. Однак корпоративізм як гасло
продовжував функціонувати, дискредитуючи тим самим і
саму ідею солідаризму.
Висновок, який робить В. Сендеров у своєму дослідженні, є актуальним і для тієї ідейно-політичної боротьби,
яка нині розгортається в Україні: «Так закінчився італійський епізод солідаризму, по суті, і не розпочавшись. Проте
саме він і слугує єдиною мішенню лівих критиків центристської доктрини. Логіка зрозуміла: до звичайного безграмотного ототожнення нацизму й фашизму додається ще одна
підтасовка, що поєднує фашизм і солідаризм, а звідси – один
крок до ототожнення солідаризму з гітлеризмом. І цією демагогією заперечення нібито докорінно зняті...» [38]. Так і
сучасні українські критики солідаризму й корпоративізму
не завдають собі клопоту вникнути в усю складність і розмаїття суспільного розвитку, ідуть прокладеним радянською
пропагандою шляхом огульного чіпляння ярлика нацизму
на всі різновиди теорії солідаризму й практики корпоративізму. При цьому вони випускають із поля зору те, що саме
в Німеччині солідаризм і виявив себе чи не найбільш яскраво й послідовно. Однак це відбулося вже після краху нацизму, у 50-х роках XX ст.
Саме тоді для відродження зруйнованої країни конче необхідна була цілісна світоглядна доктрина. Нині в ситій і
улаштованій Європі можна дозволити собі пофілософствувати в контексті постмодернізму, коли «світогляд свободи
підміняється свободою від світогляду». У 50-і роки XX ст.
для травмованого гітлерівським тоталітарним нацизмом народу такий собі «лібералізм без берегів» навряд чи міг стати
світоглядом свободи.
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Досить відверто про непросту ситуацію того часу говорить О. фон Нелл-Бройнінг – один із видатних західних учених, який зробив значний внесок у розвиток теорії й
практики солідаризму. Тоді, згадує він, «нашою свідомістю
керували дві основні думки: те, що ми пережили, не повинно
повторитися; і друга – ми маємо створити таку суспільну
систему, яка б забезпечила розумну й здорову рівновагу між
вільним самовиявленням індивіда та його обов’язками стосовно до суспільства. При цьому шок, отриманий від тоталітаризму, спонукав нас у випадку сумніву схилятися
швидше в бік свободи, аніж у бік соціальних зобов’язань»
[39].
Чи не провідну роль у формуванні світогляду нової Німеччини відіграла католицька церква, яка замість скомпрометованого нацизмом поняття «солідаризм» почала
вживати термін «християнське соціальне вчення». Чому
саме церква активізувала свою діяльність у повоєнні роки?
З одного боку, зазначає О. фон Нелл-Бройнінг, часто-густо
«політики ведуть не ту політику, яка потрібна народу, а ту,
яка забезпечить їм перемогу на виборах». І це потрібно враховувати й піддавати критиці. З іншого боку, треба було зважати на стан громадської свідомості, «саме слово
“солідаризм” не відігравало ніякої ролі при відродженні
вільної частини Німеччини після кінця нацистського панування. Солідаристські ідеї мали вплив, однак ніхто не вживав слово “солідаризм”... Мені важливо, щоб робилася
справа; мені байдуже, яке ім’я буде дано новонародженому.
Якщо ми хочемо, щоб люди здійснили ці ідеї, то маємо уникати цього слова». Вживаючи замість поняття «солідаризм»
інше – «католицьке соціальне вчення», теоретики солідаризму виходили з конкретних реалій засміченої тоталітаризмом свідомості: «Тоді це було спасіння. Нині ж більша
частина понять, про які ми говоримо, стала сама собою зрозумілою».
Вплив церкви на формування нового світогляду повоєнної Німеччини не означав відходу від вирішення конкретних
завдань і перенесення проблем у площину християнської
етики. Той же О. фон Нелл-Бройнінг зазначав: «Чи є соліда468
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ризм передусім етичним принципом? Я б сказав: ні! Для
мене це насамперед похідна з досвіду: так улаштовано світ.
Ми, люди, пов’язані один з одним у такий спосіб, що лише
так і можемо бути людьми в тому розумінні, у якому задумав
людину Творець. А саме: не як винятковий індивідуум, не
як просте коліщатко у великій машині, а як істота, у якій
Господь поєднав, з одного боку, неповторну, відповідальну
істоту, а з іншого – істоту, яка не може задовольнятися
собою, а потребує для самореалізації товариства іншої людини. Найцінніше, що людина може зазнати й що вона може
створити, неможливо реалізувати в одному індивіді. Виявити довіру іншій людині я можу лише маючи стосунки з
іншою людиною. Крайній індивідуаліст на це нездатний.
Бути вдячним – ця хороша риса можлива лише щодо інших
людей. Абсолютний індивідуаліст – кому він може бути
вдячним? Такі речі, як подружня любов, любов дитини до
батьків, одвічна довіра дитини до своїх батьків, – усе це цінності, немислимі в індивідуумі, відділеному від суспільства.
Отож уже в цих найвищих цінностях, що наповнюють людське життя, людина – щось більше, аніж просто індивідуум.
Вона одночасно – істота суспільна... У всьому процесі становлення й збереження нашого життя в умовах небезпеки,
що загрожує нам кожний день і кожний час, – ми є залежними від взаємодопомоги з боку інших людей. Це – факт!
Жодна система, ні крайньо індивідуалістична, ні крайньо
тоталітарна, не може встояти перед цими фактами» [40].
Як правило, німецькі солідаристи доводили свої міркування до рівня практичних рекомендацій. Науково-економічна рада, яка була дорадчим органом з управління
країною, складалася з восьми фахівців із ринкової економіки, восьми фахівців із центрального планування, сімнадцятим був О. фон Нелл-Бройнінг як представник церкви. Усі
ці люди, за його оцінкою, відзначалися здоровим глуздом:
«У нас ніколи не було конфліктів, з більшості питань ми
приходили до однієї думки. Можу пригадати лише одну гарячу суперечку про те, чи зрозумів що-небудь наш міністр
економіки Ерхард, чи ні» (ось така несподівана оцінка діяльності «батька німецького економічного дива»!) [41].
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Поєднання фахівців-ринковиків із фахівцями із центрального планування в одному органі спричинило пошуки
«третього шляху» – синтезу, який міг містити, залежно від
ситуації, або більше колективістських, або індивідуалістичних елементів. Члени ради виходили з того, що в період процвітання країни можна спробувати багато чого, але в
ситуації занепаду потрібно вибирати одну-єдину можливість
для спасіння. У давнину в оточеній фортеці завжди намагалися раціонально використовувати продукти харчування,
аби не сталося так, що сильні візьмуть собі все, а слабші загинуть. Члени ради проповідували принцип рівновіддаленості від тих чи інших бізнесових груп і відстоювали те, що
найбільшою мірою відповідало ситуації.
На думку німецьких прихильників «третього шляху»,
якщо з певних причин організація господарського життя за
ринковим принципом є більш ефективною, то водночас
треба подбати про створення таких інституцій, які б в інший
спосіб забезпечували те, чого ринок забезпечити не в змозі.
На думку О. фон Нелл-Бройнінга, якщо під капіталістичним
розвитком розуміти управління економікою з боку меншості, що володіє власністю на засоби виробництва, тоді як
більшість населення лише отримує роботу в цієї меншості,
то «це абсурдний і неприродний стан». У кращому випадку,
це доводить до того, що широкі маси населення мають певні
фінансові можливості, але не мають реального впливу на
суспільні процеси. З часом реальна економічна влада акумулюється в руках усе меншої й меншої частини суспільства,
зрештою, держава представлятиме лише їх інтереси. Солідаристи прагнуть віднайти такі форми державного ладу, за
яких не лише меншість, а й більшість могла б відчути, що
цей лад відповідає їхнім нагальним потребам. Суспільство,
наголошує О. фон Нелл-Бройнінг, має складатися з груп,
об’єднаних спільністю професіональних і станових інтересів, організуватися в корпорації. Однак через уже згадані
причини німецькі солідаристи уникали й цього поняття,
уживаючи термін «виробничо-функціональне співтовариство». Суть справи полягає в тому, що всередині суспільства
мають самоорганізуватися групи, що виконують різні фун470
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кції в життєзабезпеченні суспільства: народна освіта, охорона здоров’я, засоби транспорту та зв’язку, великі галузі
економіки тощо.
З погляду нинішніх проблем України цікаво зазначити,
що в той час, як економіка Німеччини, заснована на солідаристському принципі «соціально-відповідальної ринкової
економіки», набирала сили, у плані ідеологічному навколо
ідеологів корпоративістсько-солідаристського напряму не
вщухали гарячі суперечки. О. фон Нелл-Бройнінг зазначає:
«Ідея суспільного устрою, опрацьована мною, неправильно
тлумачилася представниками всіх напрямів. Іноді я думав:
краще було взагалі нічого не писати, було б спокійніше.
Однак, незважаючи на це, я переконаний у тому, що необхідно було порушити це суттєве питання. Хіба можна спростувати Маркса одними твердженнями, що він безбожник, і
до того ще й єврей! Потрібно визнати, що Маркс правильно
побачив класову структуру існуючого суспільства, але неправильно витлумачив її. Якби в теорії Маркса не було нічого правильного, то його ідеї не стали б однією з основних
світових сил. Це доводить, що в його ідеях велика динаміка.
І якщо ми хочемо побороти їх, то самої лайки не досить.
Не допоможе й зображення марксизму в перекрученому вигляді чи обеззброєння перед ним. У теорії Маркса треба відділити правильне його бачення класової структури
суспільства від ідеологічної лузги й баласту, який він нагромадив. Однак із 1930 р. до цього часу в цій царині нічого не
було зроблено! Лише нині, 50 років по тому, здається, починають займатися цією проблематикою» [42].
Ці міркування передають ту непросту політичну обстановку, у якій розвивалось у Німеччині «соціальне ринкове»,
чи точніше, «соціально-відповідальне ринкове» суспільство.
З одного боку, нерідко депутати парламенту намагалися повернути його курс уліво, наполягаючи на плановості, іноді
– на регламентації цін. З іншого – держава піддавалася нападкам за антикартельну політику, за втручання в «приватну сферу» (як це нагадує нинішню Україну!). Проте
жодні нападки не змінювали урядової настанови: нею
незмінно було вільне господарство й сильна держава, що
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наглядала за непорушністю свободи й справедливості.
Така ідеологія «третього шляху» утвердження суспільного
солідаризму й забезпечила німецьке економічне диво.
А далі доля німецького солідаризму виявилася такою ж,
як і французького й англійського. Принципи цієї доктрини,
які попри всю свою простоту, залишилися зрозумілими для
обмеженого кола професіоналів, були вмонтовані фрагментами в програми різноманітних політичних партій, хоча в
широкій політичній дискусії вони часто витіснялися політичною демагогією на популістському рівні. Усе це певного
мірою допомагає нам визначити магістральний напрям солідаризму: це теорія й практика збалансованої взаємодії особистості, суспільства й держави. У новітній історії цей
баланс часто порушувався, тоді суспільство кидалося від
кривавої революційної бійні більшовизму до тоталітаризму
або ж навпаки: поринало, забувши про суспільну солідарність, у праві крайнощі лібералізму. І тоді назрівала необхідність забезпечення відповідного балансу. У кожній країні
солідаризм був «корпоративістським за суттю» та «національним за формою». У Франції він був обґрунтований раціоналістично в основному руслі національної філософії. В
Англію він прийшов в образі удосконаленої правової доктрини. У Німеччині його базою стало фундаментальне опрацювання соціальної доктрини католицької церкви.
З погляду нинішньої України ми мали змогу переконатися, що позитиву для створення ліберального суспільства
(на кшталт американського) у нас немає, хоча б і з огляду на
відсутність тієї протестантської етики, яка стала основою
американської ментальності. Залишається одне – «третій
шлях», який не збиває нас із курсу до Європи, але й не «вводить» до неї. Цей «третій шлях» є просто одним з європейських, про що й засвідчує досвід найрозвиненіших
європейських країн.
Розглядаючи перспективу становлення ідеології «третього шляху» для країн пострадянського простору, О. фон
Нелл-Бройнінг зазначав: «Тут нічого неможливо сказати наперед, раз і назавжди. Все залежить від наявності конкретних можливостей, від певної ситуації. Якщо ситуація буде
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сприятливою, то має знайтись хтось, хто візьме справу у свої
руки... Це повинен бути політик, якого вимагає час... Той,
хто здатний здійснити це, тим самим і проявить себе як політик високого рангу... Ця людина має знайти партію, яка б
сприйняла її ідею, але спочатку це мусить бути людина, яка
здатна повести за собою інших. Якщо в потрібний час така
людина знайдеться – то ці ідеї можуть бути здійснені; якщо
ж ні – то цей зоряний час буде упущено». Повного мірою ці
слова можна віднести й до ситуації в Україні.
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Глава 9. ПІДСТАВИ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Конституція України визначає Україну як соціальну державу та визнає людину, її життя, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищими соціальними цінностями.
Основний Закон країни встановлює, що права і свободи людини, їхні гарантії визначають зміст і спрямування діяльності держави. Економічна ефективність у соціальній
державі є не самоціллю, а засобом задоволення матеріальних і духовних потреб своїх громадян. Каталізатором економічного зростання виступає здатність влади провадити
активну соціальну політику. До її кардинальних завдань належать підвищення якості життя населення, подолання бідності, зменшення майнового розшарування, повноцінне
функціонування соціальної сфери. Теорія і практика соціально-економічного розвитку країн з різними моделями соціальної політики доводять: якщо ВВП постійно зростає,
однак при цьому поглиблюється соціальна нерівність у суспільстві, таке зростання є неякісним. Відомий економіст
Дж. Гелбрейт ще в 1970-і роки заявляв, що «прогрес повинен оцінюватися по кількості людей, яким забезпечено повноправне місце в суспільстві» [1]. Нині в розвинених
країнах вже нікому не треба доводити, що соціальні видатки
не можна вважати непродуктивними витратами, вони є тим
надійним чинником, який стабілізує сьогодення та майбуття суспільства.
Та поки що це не про нас. На думку експертів Національного інституту стратегічних досліджень, упродовж 18 років
незалежності перевага надавалася трансформації економічних інституцій. Натомість вирішення проблем соціального
розвитку та підвищення рівня і якості життя було відсунуто
на другий план. Характер приватизації в Україні не сприяв
посиленню соціальної захищеності працівників приватних
підприємств і розвитку об’єктів соціальної інфраструктури,
навпаки, здебільшого саме приватизація прискорила їх руйнування. Результатом політики надмірної «економізації»
суспільних перетворень стало істотне зниження соціальних
гарантій, масове збідніння й загальне зниження рівня
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життя населення, суттєве зростання платності багатьох соціальних послуг, зокрема у сфері охорони здоров’я та освіти,
хоча їх безоплатність гарантована конституцією. Це зробило
багато з цих послуг фактично недосяжними для малозабезпечених прошарків населення [2].
Як наслідок, ми всі стали свідками суспільної втоми й
збайдужіння, з одного боку, та наростання радикальної нетерпимості – з іншого. Відтак одним із найважливіших завдань стає утвердження в суспільстві «соціального капіталу»
справедливості та довіри людей один до одного. Без цього ми
не зможемо утвердити принципи демократії, особистісної
самореалізації та прояву талантів і творчого потенціалу
людей.
Водночас «соціальний капітал» є потужним чинником
посилення національної безпеки країни. Характер загроз
безпеці людини впродовж останніх років суттєво змінився.
Так, у документах ЮНЕСКО наголошується: «По-перше,
дедалі частіше конфлікти у світі відбуваються не на міжнародному рівні, а всередині країн, мають переважно соціально-економічні корені. По-друге, більше не існує чіткої
межі між національною і міжнародною безпекою – безпека
держави й міжнародна стабільність взаємозалежні.
По-третє, з розвитком глобалізації і розпадом біполярної
системи світу, воєнний чинник стає лише одним із багатьох
чинників світової стабільності, таких як: економічний розвиток, захист навколишнього середовища і збереження природних ресурсів, дотримання прав людини, – недооцінка їх
значення становить загрозу безпеці як окремих країн, так і
світу загалом». Зважаючи на ці принципові зміни,
«ЮНЕСКО вважає за доцільне опрацювати нову соціологічну концепцію безпеки, що враховувала б її культурні і соціальні аспекти» [3].
9.1. Дестабілізація
Провідна роль у гарантуванні безпеки належить державі
та її владним органам. Проте за однієї умови... Коли роль
держави та її апарату державного примусу відповідає вимогам часу й реально гарантує суспільну безпеку. Однак ні для
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кого не є секретом, що українське суспільство й держава
тривалий час перебуває на перехідному етапі розвитку й має
всі ознаки системної політичної кризи та політичного протистояння правлячих політико-економічних груп. Отже,
державні органи, які покликані гарантувати національну
безпеку – захищати життєво важливі інтереси людини й громадянина, суспільства й держави – виявилися неспроможними протидіяти всьому спектру небезпек XXI століття.
Український народ усвідомлює складність і драматизм проблеми. Як не парадоксально, але, за результатами соціологічного дослідження Центру Разумкова у квітні 2009 р.,
основну загрозу внутрішній і зовнішній безпеці України половина опитаних (50,6%) вбачали у... самій владі.
Осінь 2008 р. підвела підсумки «постпомаранчевого політичного сезону», за якого майже кожне літо було позначене якимось потрясінням: пригадаймо хоча б середину
2006 р. – створення антикризової коаліції й укладання «Універсалу»; 2007 р. – початок дострокових парламентських
виборів; 2008 р. – паралізована робота Верховної Ради до
глибокої осені. Зрештою, фінансово-економічна криза змусила-таки реанімувати роботу парламенту. На початку
грудня головою Верховної Ради України було обрано В. Литвина, який повідомив про створення коаліції трьох фракцій.
Оглядачі зауважували, що на момент оформлення коаліції
існували делікатні проблеми як де-юре, так і щодо кількісного складу де-факто. Однак згодом у громадських колах утвердилася думка, що парламент міг би існувати й без
коаліції при законно обраних прем’єрові та спікері, хоча у
будь-який момент міг і наразитися на президентський указ
щодо розпуску Верховної Ради.
Поширилися чутки, що новостворена коаліція є нестійкою, а тому попри всі побічні складнощі в умовах кризи
більш ефективним міг би бути політичний альянс за участю
Партії регіонів. А тому чутки про продовження переговорів
із цією політичною силою сприймалися як належне. Наводилися аргументи, що ця партія займає свою нішу в досить
потужному регіоні й ігнорувати її було б недалекоглядно.
При всьому тому формування діючої коаліції все-таки було
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значним кроком уперед. По-перше, було обрано голову Верховної Ради; по-друге, нагальна потреба ухвалювати антикризові закони вносила в роботу депутатського корпусу
елемент толерантності й виваженості (для проходження законів часто доводилося залучати голоси окремих регіоналів
і комуністів); по-третє, з’явилися більш широкі можливості
поповнення уряду професійно підготовленими кадрами.
Ми не розмірковуватимемо над тим, кому з представників українського політичного Олімпу подібна ситуація в
країні висвітлила нові шанси чи політичні ризики – це хліб
політтехнологів. Нас цікавить питання макрополітики, а
саме питання про перспективи виходу з тієї політичної
кризи, що спричинила як зневіру українського народу в
креативні можливості наших можновладців, так і негативно
вплинула на міжнародний престиж України. За результатами репрезентативного опитування, проведеного Центром
соціальних досліджень «Софія» у червні 2008 р., 46,4 % населення віком від 18 років оцінювало роботу Верховної Ради
України «негативно», 36,2 %– «швидше негативно» і лише
2,4 % – «позитивно» та 10,3 % «швидше позитивно», а 4,7 %
опитаних – «важко відповісти». Така ситуація не могла не
турбувати й зовнішньополітичні відомства зарубіжних
країн, які у своїх діях щодо України, за словами посла США
в Україні В. Тейлора, «безумовно, звертатимуть увагу на те,
наскільки правильні зусилля докладає український уряд,
щоб домогтися політичної стабільності» [4].
Зусилля у вірному напрямі мають ґрунтуватися на адекватному сприйнятті реального світу й історичному досвіді
поколінь, а не на тих чи інших політичних міфах – байдуже,
чи вони є традиційними й освяченими «духом предків», а чи
сформованими на злобу дня. Саме тому позитивним моментом літа 2008 р., на думку відомого політолога А. Єрмолаєва,
став «крах помаранчевого міфу»: «Після трьох років достатньо стійких, стабільних стереотипів у громадській свідомості... ми спостерігаємо руйнування помаранчевого міфу.
Це означає на практиці, що руйнується те інформаційносмислове поле, яке задавало орієнтир в уявленні як рядового
виборця, так і експерта, і політика в його системі координат
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у політичному процесі». На думку інших політологів, зокрема І. Бекешкіної, до руйнування «помаранчевого міфу
привела не теперішня ситуація, а все це відбулося значно раніше» [5].
Підбиваючи підсумки 2007 р., соціологічна служба Центру Разумкова констатувала поглиблення тривалої політичної кризи, яка надовго дестабілізувала ситуацію в країні [6].
Боротьба владних інститутів за повноваження, яка вилилася в дострокові парламентські вибори 2007 р., не привела
до консолідації українського суспільства, підвищення рівня
суспільної довіри до громадсько-політичних і державних інститутів, а також до суспільної підтримки діяльності як органів державної влади загалом, так і політичних лідерів
зокрема.
Проблема полягала в тому, що у своєму протиборстві
різні політичні сили вдавалися здебільшого до політичної
міфології, провокаційного вкидання в політичний дискурс
конфліктних тем, покликаних закріпити регіональні відмінності політичних позицій громадян і «прив’язати» електорат до того чи іншого політичного угруповання, яке так і
не спромоглося набути загальноукраїнського статусу.
А звідси й прикрі для країни наслідки: «Фактично, жодна з
політичних сил – учасниць виборів не запропонувала
суспільству позитивної програми загальнонаціонального
єднання, спільних орієнтирів суспільно-політичного, соціально-економічного розвитку країни, її геополітичного
спрямування» [7]. Водночас соціологічні опитування фіксували погіршення стану з дотриманням прав людини в Україні якраз у «постпомаранчевий» період 2006-2007 рр.,
насамперед соціальних та економічних прав українських
громадян.
Загроза регіонального розколу України у 2007 р. була закладена в самій фабулі політичного протистояння. За основу
цієї фабули було взято намір уряду та парламентської більшості зміцнити свої позиції, розширивши урядову коаліцію
за рахунок депутатів опозиційних фракцій. У відповідь Президент України вдався до підписання ряду указів про припинення повноважень Верховної Ради України п’ятого
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скликання й призначення дострокових парламентських виборів. Масові акції протистояння «помаранчевих» і «білосиніх» виразно набули регіонального характеру, не
«дотягуючи» до загальноукраїнського представництва. Уже у
квітні 2007 р. Президента України підтримувало майже 30 %
опитаних, а 36 % – парламентську коаліцію та уряд. При
цьому на заході й у центрі України – більшість опитаних
була на боці президента, а на півдні та сході України понад
половину опитаних підтримували парламентську коаліцію
й уряд. Показовим було й те, що це політичне протистояння
аж ніяк не підвищувало рівень політичної культури громадян України, оскільки лише 3,9 % опитаних були переконані, що жодного тиску на Конституційний Суд владні
структури не чинять. Інші вважали, що зневажання закону
обопільне, тобто обидві сторони виходять за межі правового
поля у своєму протиборстві, але кожна зі сторін уважала ці
методи допустимими з огляду на «політичну доцільність».
Ще у квітні 2007 р. 86,4 % опитаних погодилися з тезою,
що «політичні лідери віддалені від народу й байдужі до його
проблем», а ще 56,4 % опитаних узагалі засвідчили своє негативне ставлення до соціального устрою України. Зрозуміло, що все це викликало розчарування й відразу певних
верств населення до самого процесу виборів: у 2006 р. на
дільниці прийшло 67,6 % виборців, а в 2007 р. – уже 62 %.
Люди зневірилися у своїх політичних лідерах, у їхній здатності дотримуватися передвиборних зобов’язань, натомість
приходили до переконання, що між політичними силами
майже немає різниці ні в програмах, ні в характері дій. Опитування Центру Разумкова, проведене у вересні 2007 р., показало, що серед цієї категорії розчарованих виборців 68,1 %
вважали, що Партія регіонів зовсім не виконує своїх передвиборних обіцянок (серед тих, хто збирався брати участь у
голосуванні, – 35,5 %); такої ж думки щодо БЮТу дотримувалося 70,2 % і 42 %. НУНСу – відповідно 69,5 % і 47,9 %.
Виборці не бачили великої різниці між угрупованнями,
що протистояли одне одному на виборах. Так, за даними вересневого опитування 2007 р., менше третини респондентів
уважали, що між основними політичними силами є помітна
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різниця в передвиборних програмах і характері діяльності.
Майже не помічали цієї різниці ті, хто не збирався брати
участь у виборах (13,5 % з них бачили певну різницю в передвиборних програмах, 10,6% – у характері діяльності).
Однак і більшість тих, хто планував узяти участь у виборах,
на загал зовсім не довіряли політичним партіям. Наприклад, серед тих, хто збирався голосувати за Партію регіонів,
не довіряли політичним партіям 74,4 %; серед прихильників БЮТу – 67,4 %; а серед симпатиків НУНСу не довіряли
партіям 66,1 % опитаних. Адекватне сприймання цих
даних, за висновком Центру Разумкова, «давало підстави говорити про те, що, імовірно, голосування на позачергових
парламентських виборах відбувалося за принципом вибору
“найменшого зла”» [8]. Вимальовувалася неприваблива перспектива: наслідки дискредитації партійної системи в Україні можуть надалі стати непередбачуваними для її лідерів:
розчарована маса виборців на якомусь етапі може віддати
перевагу введенню в країні надзвичайного стану, розпуску
всіх партій і встановленню авторитарного режиму задля стабілізації ситуації й запобігання нарощуванню регіонального
сепаратизму та перспективи розколу країни.
Важко сказати, які судження чи умовиводи схилили керівництво Партії регіонів погодитися на проведення позачергових виборів. Не виключено, що то могло бути й
бажання не допустити розколу України, а також вийти за
межі свого регіону й конституюватися як загальноукраїнська сила, що розглядає всю територію України як поле прикладання своїх капіталів і професіональних умінь. На такі
думки наводить і певна зміна політичної фразеології та гасел
під час передвиборної кампанії, а також широке використання загальнонаціональної символіки (замість переважно
партійної), чого не спостерігалося раніше. Про можливість
перемоги на виборах свідчили й попередні соціологічні дослідження, згідно з якими дещо більші шанси на перемогу
мали «біло-сині». Однак, судячи з усього, спрацював чинник
невдоволеності громадян ситуацією в країні (відповідальність за яку зазвичай покладається на правлячу партію), що
схилило тих, хто вагався в електоральному виборі підтри481
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мати опозиційні сили (насамперед БЮТ), – що й визначило
результати виборів на користь «помаранчевих».
Хоча переважання «помаранчевої коаліції» виявилося
мінімальним, проте не потрібно нехтувати психологічним
впливом на електорат після її сформування. Факт залишається фактом: після перемоги «помаранчевих» зросла частка тих громадян, які почали зараховувати себе до їхніх
прихильників, і зменшилася частка прихильників «білосиніх». Так, до виборів на заході України прихильників «помаранчевих» було 62,1 %, а вже в грудні 2007 р. таких
виявилося 71,2 %; у центрі – 29,4 % і 37,6 %; на півдні – 10 %
і 18,2 %; на сході – 11,9 % і 12,4 %; а загалом по Україні –
27 % і 32,7 % відповідно. Тенденції в таборі прихильників
«біло-синіх» виявилися протилежними: на заході України
– 4,4 % і 4,5 %; у центрі – 17,5 % і 11,5 %; па півдні – 53,2 %
і 43,7 %; на сході – 49,5 % і 44,9 %; а по Україні – 31 % та
26,1 % відповідно. Тут спрацювала й нестійкість політичної
позиції частини громадян, а також людське бажання долучитися до табору переможців.
Не потрібно недооцінювати й розсудливість українських
виборців, коли справа доходить до необхідності збереження
єдиного політичного простору України й захисту її національних інтересів. Тут ідеться насамперед про ідею створення так званої широкої коаліції, у розуміння якої різні
групи населення вкладали різний зміст. За даними Центру
Разумкова, думка про створення «широкої коаліції» у
складі «помаранчевих» і «біло-синіх» мала низьку підтримку в суспільстві: за результатами вересневого (2007)
опитування, лише 15,6 % респондентів уважали, що
найкращим для країни був би склад коаліції, основу якої
становитимуть Партія регіонів і принаймні одна з «помаранчевих» політичних сил (НУНС або БЮТ). Значно частіше
громадяни підтримували створення або суто «помаранчевої»
(30,6 %), або суто «біло-синьої» (28,5 %) коаліції. Так, за
коаліцію НУНСу і БЮТу виступало 76,8 % електорату
БЮТу, а серед електорату НУНСу – 78,6 %.
Цілком імовірно, що «подібні настрої “помаранчевого”
електорату могли стати однією з причин того, що саме в та482
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кому форматі урядова коаліція й була створена після виборів» [9]. Хотілося б наголосити, що конфронтаційний менталітет електорату як «помаранчевих», так і «біло-синіх»
був не спонтанним, а запрограмованим усім характером політичних баталій упродовж 2004-2007 рр. Саме політики,
які жорстко «воювали» за електорат у тому чи іншому регіоні, мають нести відповідальність за маніхейський тип
мислення «сили світла проти сил темряви», яким зомбували людей на різнокольорових майданах.
Уже в грудні 2007 р. стало відчутно, що електоральні
пристрасті дещо вщухають, і частина виборців почала виявляти прихильність до розширення коаліції задля забезпечення стабільності в суспільстві. Після формування
«помаранчевої коаліції» при досить-таки хисткій більшості, частка прихильників тільки «помаранчевої» коаліції помітно знизилася: серед усіх опитаних до 24,3 %, а
серед електорату БЮТу і НУНСу до 55,9 % і 52,7% відповідно. Не виключено, що розуміння ситуації, коли коаліція
з 227 депутатів є надто малою, щоб Верховна Рада могла
ефективно працювати, змусило значну частину електорату
БЮТу (24 %) і НУНСу (30,3 %) підтримати ідею розширення коаліції за рахунок фракції Блоку Литвина. Показово й те, що 11,4 % електорату БЮТу і 9 % електорату
НУНСу вважали найкращими для країни ті формати коаліції, у яких бере участь Партія регіонів.
Однак сталося так, як сталося: була сформована «помаранчева» коаліція, і протистояння основних політичних таборів – «помаранчевих» і «біло-синіх» – було перенесено з
майданів до сесійної зали Верховної Ради України. Як під
час виборчої кампанії, так і після неї жодна зі сторін не мала
підтримки абсолютної більшості громадян, а черговий політичний компроміс, як засвідчили подальші події, став лише
етапом для перегрупування сил у парламенті для посилення
протиборства, що підривало авторитет владних структур і
посилювало песимізм електорату.
Насторожує те, що за 2007—2008 рр. помітно знизилася
кількість людей, які взагалі позитивно оцінюють своє
життя. Якщо у 2006 р. таких було понад 40 %, то у 2008 р.
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– трохи більше 30 %. Цим ми багато в чому завдячуємо насамперед перманентним політичним кризам, зростанню цін
на харчові продукти, неможливості вирішити житлову проблему. А чого варте наше інформаційне поле, яке вочевидь
перенасичене негативним матеріалом? Лише впродовж одного місяця 2008 р. Тендерна палата України виявила в системі держзакупівель різного роду порушень на суму понад
чотири мільярди гривень. Як на це можуть реагувати люди,
коли йдеться про закупівлю продуктів харчування для дітей
у системі освіти, а також про закупівлю ліків і медобладнання в системі охорони здоров’я? [10].
Чи зважали на це представники влади? Адже від песимізму до політичного радикалізму – один крок. Ще влітку
2008 р. репрезентативні опитування Центру соціальних досліджень «Софія» зафіксували показовий розкол суспільства: 48,2 % опитаних прагнули стабільності, а 42,2 %
опитаних були настроєні на радикальні зміни й насамперед
– зміни політичного керівництва країни [11]. Наприкінці
2008 р. ситуація змінилася в бік посилення радикалізму:
стабільності бажало 44,7 %, а кардинальних змін і насамперед зміни політичного керівництва – 48,7 % опитаних [12].
Особливо промовистими стають ці дані, коли зважити на ситуацію політичного пату: легітимність парламентської коаліції постійно ставилася опонентами під сумнів, увесь 2008 р.
доводилося працювати майже з проваленим бюджетом, а всі
спроби змінити Конституцію України виявилися невдалими
внаслідок політики блокування одних політичних сил іншими.
Склалася ситуація, від якої програвали всі, насамперед
український народ. Усі нібито й розуміли, що основна загроза від парламентської нестабільності й урядової кризи –
це й був найбільший недолік нової конструкції влади, запровадженої конституційними поправками грудня 2004 р.
Однак прийняття нової редакції Конституції виглядає малоймовірним, оскільки для цього відсутня політична стабільність. До того ж більшість партійних сил у парламенті
неспроможна узгодити позиції щодо змісту основоположного закону України. Складається враження, що суть про484
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блеми не стільки в концептуальних дефектах конституційних норм, що пропонуються тією чи тією партією, а в недосконалості сучасної партійної системи України.
Узяти хоча б здатність нашого політичного бомонду зухвало демонструвати технологію блокування всіх і всього,
замість того, щоб вирішувати нагальні проблеми. Надзвичайно вдало, на наш погляд, відобразив ситуацію
відомий український політолог В. Фесенко: «Слово, яке найточніше визначає суть політичних процесів, – це “блокування”. Блокування, унаслідок якого майже не працює ВР.
Принаймні більше блокують один одного наші парламентарії, аніж видають на-гора якісь результативні законодавчі
рішення. Взаємними блокуваннями займаються всі провідні
політичні сили. І, очевидно, унаслідок взаємного блокування й гальмується конституційний процес. Причому блокувати навчилися дуже ефективно. Президент спробував
провести свою конституційну реформу, її, по суті, заблокували: з одного боку – провідні парламентські сили в особі
Партії регіонів, з іншого – поставив обмеження КС. Спроба
провести свою конституційну реформу БЮТ і ПР наткнулася на блокування з боку Секретаріату, який знайшов ключики й до деяких впливових фігур у Партії регіонів. У
результаті – суцільна нерезультативність, яка є наслідком
ось цього взаємного тотального політичного блокування.
По суті, політичний процес у країні тупцює на місці, усе
більше й більше провалюючись у трясовину взаємних обвинувачень, взаємного блокування й з’ясування стосунків, що
нікому не йде на користь, у тому числі і їм самим» [13].
Наслідки такого пронесу були досить неоднозначними.
З одного боку, нібито йшов позитивний з погляду фундаментального лібералізму процес десакралізації влади, яка
наочно демонструвала безпомічність у вирішенні загальнонаціональних проблем. Це мало б стимулювати
громадянське суспільство до вирішення проблем на основі
принципу самоуправління. Проте біда в тому, що громадянського суспільства як суб’єкта політичного процесу в нас, по
суті, немає: середній клас, який нині перебуває лише в стадії
формування, поки що не став «класом для себе». Крім того,
485

Глава 9. Підстави суспільної безпеки

розвинута демократія потребує високого рівня політичної
культури, політичної відповідальності, існування сильних
суб’єктів політичного процесу. Однак замість політичних
партій насправді маємо якісь квазіполітичні клуби чи політичні відділки великих бізнес-структур. Вони формуються
за принципом лояльності чи то до лідера, чи на підставі товщини гаманця претендента на народного обранця. Політичні погляди, які поділяє той чи інший партієць, є
таємницею за сімома печатями не лише для колег по партії,
а й для самого члена партії – настільки це є несуттєвою вимогою для членства. Що вже говорити про відповідальність
перед громадськістю. Коли програма та статут партії, філософські засади світогляду й пункти стратегічної лінії партії
зводяться переважно до документів, необхідних для реєстрації в Міністерстві юстиції, то нічого дивуватися, що визначальними виступають амбіції самих партійних лідерів, їх
особистісна неприязнь один до одного, а також уміння найближчого оточення своєчасно «прогнутися» перед лідером.
Це дуже часто і є вирішальним чинником входження до політичного бомонду.
Треба зважати й на інформаційне поле України в дещо
ширшому міжнародному контексті, принаймні тієї потужної інформаційної лінії, яка спрямовується на пересічного
українця збоку сусідньої Росії. Наявний в Україні політичний безлад став спонукати сприймання жорсткої адміністративної вертикалі в Росії як рятувальне «світло в
кінці тунелю. Саме на цьому наголошував радник прем’єрміністра України О. Медведєв, посилаючись на експертні
висновки соціологів і політологів: «Зростає дуже небезпечний попит на «жорстку руку». Єдиною гарантією, що цей
попит не буде реалізований, є різні симпатії регіонів України. І це не дозволить у нас з’явитися власному Путіну»
[14].
Утім, існують й інші думки. У ситуації політичної дестабілізації «має бути сильна президентська влада. Доки не
сформуються цивілізаційні інститути державного управління, зокрема партії, не буде сформоване чітке правове
поле. Сильна президентська влада повинна опиратися на
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підтримку громадян, базуватися на Конституції України й
законах. У нас же в останні роки фактично було не двовладдя, а тривладдя – є Президент України зі своїм Секретаріатом, Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки і
оборони, і ніхто не може сказати, хто й за що відповідає.
Влада уряду не доведена до місцевого рівня». У цьому контексті позиція, озвучена прес-секретарем президента І. Ванниковою про те, що в разі, якщо більшість у Верховній Раді
не підтвердить де-факто своє існування, то президент «буде
шукати інші політичні шляхи для подолання негативних
процесів у парламенті», виглядала багатообіцяючою [15].
По суті, другу половину 2008 р. парламент працював у «підвішеному» стані, не допускаючи в той чи інший спосіб фінансування призначених президентом нових позачергових
виборів.
9.2. «Україна без наймита»
Із першого року незалежності в засобах масової інформації почала обговорюватися теза про Україну як майбутню
«соціальну» державу. Щоправда, на той час мало хто – від
високочолих інтелектуалів до трудящих людей – уявляв, що
стояло за цим хитромудрим терміном «соціальна». Закрадалася підозра, що кожен трактуватиме цей термін на власний
розсуд, виходячи переважно не з історичної обумовленості
чи світового досвіду, а з власних ідеологічних уявлень.
Чому ж не виходячи з власних інтересів – класових чи
станових, урешті-решт, національних? Насамперед тому,
що Україна на той час переживала економічну кризу, яка
посилювала політичну невизначеність і соціальну розмитість за відсутності усвідомлення хоча б корпоративних інтересів. Кожен боровся за виживання переважно
самотужки, уступаючи у фрагментарні ділові стосунки з обмеженим колом спільників. За такої ситуації, коли старі
критерії були вже втрачені, а нової матриці соціальної стратифікації ще не створено, важливою групоутворювальною
ознакою стала орієнтація на ту чи іншу модель суспільних
трансформацій, тобто бачення кінцевої мети започаткованої
модернізації.
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Власне, вибір між суспільно-економічними моделями
був не таким уже й великим. Перша модель – ліберальна –
передбачала високий рівень економічної свободи, однак обмежену спрямованість на соціальний захист населення.
Протилежною їй була друга модель – патерналістська, яка
забезпечувала мінімальний рівень економічної свободи за
умов соціальної справедливості, що тлумачилося як наявність системи зрівняльного розподілу. І нарешті, «третій
шлях» – лібералізований варіант лейбористської чи соціалдемократичної моделі – гарантував достатній рівень економічної свободи, хоча й обмеженої вимогами соціальної
справедливості, тобто підтримки найуразливіших верств населення.
Поставало запитання: «Яким шляхом іти?» Потрібно
було враховувати, що попри свободу вибору суспільний лад
визначається рівнем розвитку продуктивних сил, характером суспільних відносин, а не побажаннями партійних лідерів або забаганками окремих громадян. Щоправда,
політичні сили досить легко (особливо в умовах перехідного
періоду), проте не завжди на краще, можуть змінювати політичний режим і в такий спосіб впливати на орієнтацію соціально-економічного розвитку держави. Утім, і на цьому
варто наголосити, фундаментальною (тобто такою, що визначає спрямованість соціально-економічної поведінки
людей) є історична спадщина, віками набутий досвід виробничої практики й соціонормативної культури. Саме вона
формує специфічний менталітет народу тієї чи іншої країни.
Навряд чи хто зміг краще й глибше за В. Винниченка осмислити й узагальнити історичний досвід українського народу в його державотворчих зусиллях. Для розвитку його
незалежної думки в еміграції склалися відповідні умови.
Він стояв поза всіма політичними угрупованнями, які могли
нав’язати йому «партійну дисципліну».
Як відомо, Винниченко не мав жодних ілюзій щодо того
ладу, який у СРСР проголошувався «соціалізмом»: оскільки
«націоналізація засобів продукції не є соціалізмом. Це не є
рентабельний засіб для господарювання». На його думку,
українська нація перебувала в рамках одного з різновидів
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феодально-індустріального ладу: «Це є величезний колектив трудящих людей (селян, робітників, трудової інтелігенції), над яким панує рабовласницька кляса бюрократії під
орудою чужинної сили». Звісно, за роки радянської влади в
соціальній структурі української нації сталися зміни, а
тому, незважаючи на репресії, «не може бути сумніву в
тому, що вона у своєму підпіллі має сховані сили й кадри,
які вибухнуть так само, як колись вибухнули ми, які візьмуть провід визвольної боротьби у свої руки і створять всі
подібні органи, закони, конституції...» [16].
Який же лад, на думку В. Винниченка, мала б утвердити
Конституція незалежної України? Очевидно, він буде обумовлений насамперед соціальним складом населення, яке на
90 % становлять трудящі маси, позбавлені права володіння
засобами виробництва. Це суспільство, «безумовно, ненавидить... режим московського деспотизму, але так само немає
ніякого сумніву, що воно ніяк не прагне повороту старого панування приватнокапіталістичних кляс» [17].
Дискутуючи з тими представниками української еміграції, які орієнтуються на зовнішні сили, зокрема США,
В. Винниченко писав у своєму «Заповіті»: «І виникає питання: невже автори цієї декларації настільки захоплені приватною власністю, що сміють із таким обіцянням звернутися
до українського народу, невже вони настільки наївні, що він
буде з ентузіазмом, до останньої краплі крові битися за повернення поміщиків, фабрикантів, куркулів, узагалі капіталістів, великих чи менших, своїх чи чужих? Розуміється,
річ тут не в наївності, а в тому, що цією декларацією вони
давали обіцяння не народові, а “зовнішнім силам”, яким є
мила приватна капіталістична власність...» [18].
Звичайно, Винниченко був не таким наївним, щоб у 1949 р.
не бачити того, що «світ є тепер під владою двох сил: совєцького й американського імперіалізмів». Однак уже тоді він
проголошував, що має постати третя сила й підштовхнути
обох до розуміння того, що світ неподільний, а боротьба, тим
більше збройна, в умовах політичної двополюсності рано чи
пізно призведе до знищення цивілізації. Отже, потрібно
знайти вихід із становища через взаємне порозуміння й
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реформування суспільного ладу: «з одного боку, знищення
опудала кривавої революції, а з іншого – опудала приватного капіталізму». Реформування майбутнього українського суспільства, уважав він, має полягати в тому, щоб
«об’єднати два способи, себто: негайно, але без зброї, почати
переводити приватну власність на засоби продукції на колективну. Не державну, а колективну... Не націоналізація,
а соціалізація. Краще сказати: колектократія, себто влада
колективу». За цих умов «робітник знатиме, що він працює
не на хазяїна, приватного чи державного, а на самого себе,
що ця фабрика дійсно є його власність, що вся його надвартість іде не на розкошування паразитів, а на нього самого та
на його родину» [19].
Треба бути справжнім провидцем, щоб у розпал «холодної війни», по суті, першим висунути ідею конвергенції, передрікаючи, що «розрядка» між США і СРСР допустима й
імовірна, і тут лише треба «помогти комунізмові з честю
прийняти переозброєння, відмовитися від війни... Треба
дати йому такий вихід, який був би і не перемогою його, і не
поразкою» [20].
Після написання В. Винниченком «Заповіту» минуло
60 років, і, звичайно, не варто беззаперечно сприймати кожну
його фразу чи літеру. Хоча така спокуса й існує – його ідея
«колектократії» сприймається гуманістично й до того ж модерно перегукується із сучасними ідеями «комунітаризму»
в ідеології неолібералізму деяких розвинених країн Європи.
Нині комунітаризм став справжньою школою соціальної й
політичної думки, яка склалася в політичній філософії в
1980-1990-х роках. Її послідовниками є М. Сандел, М. Волцер, А. Макінтайр і Ч. Тейлор. Відправний пункт філософії
комунітаризму полягає в переосмисленні долі трьох головних гасел Великої французької революції – свободи, рівності
й братства. На відміну від лібералів, які беруть за основу
ідеології «свободу», а також від соціалістів, які наголошують на «рівності», своєю відправною точкою комунітаристи
вважають «братство» і ставлять завданням обговорення
різноманітних аспектів братерства як стану суспільства й соціального ідеалу. На цьому шляху комунітаристи розгляда490
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ють три взаємопов’язані проблеми: 1) тотальну критику сучасного індустріального суспільства в його капіталістичних
і соціалістичних формах, зокрема всіх його соціальних і політичних інститутів; 2) відкидання головних політичних
ідеологій сучасності (лібералізму, консерватизму, марксизму і соціалізму) як внутрішньо суперечливих і спірних
у соціальній практиці; 3) обґрунтування значимості ідеалу
братства. Комунітаризм – зовсім молода концепція, що виокремлює сферу маніпулятивних відносин як основний
предмет дослідження й може активно застосовуватися для
аналізу сучасного пострадянського простору [21].
Пафос критики комунітаризму полягає в тому, що правляча еліта як ліберальних, так і соціалістичних країн украла землю і власність у своїх співвітчизників. Уряди,
корпорації та юридична бюрократія обплели суспільство путами адміністративних механізмів задля встановлення тотального свавілля щодо власних народів. Формальне
прийняття конституцій у XX ст. супроводжувалося ескалацією насилля й терору. Усе це викликає відразу громадян до
спекуляцій навколо поняття «батьківщина». Громадяни можуть стати вірнопідданими й виконувати рішення держави
лише за умови існування спільних для цього народу соціокультурних цінностей і форм життєдіяльності. Суспільство
не може бути моральним, якщо ринок уважається головною
цінністю, а бюрократія кваліфікується як його стрижневий
елемент. Демократія й правове правління мають сенс лише
за умови дотримання моральних принципів. Отож подібність ідей комунітаристів із думками В. Винниченка про
майбутнє України – беззаперечна, і в цьому теж проявляється його мудрість і далекоглядність. Хоча світ змінився,
трансформувався, однак магістральний напрям розвитку
його ідей засвідчує, що український мислитель у головному
все-таки не помилився.
Зрозуміло, що універсального розуміння ладу, прийнятного для всіх країн, часів і народів, немає і, певно, не буде.
Тому в пошуках відповідей на кардинальне питання нашої
доби потрібно виходити не з того, що робить «увесь цивілізований світ», а насамперед із конкретних умов України.
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Практика доводить, що ми не помилилися, коли визначили
15 років як необхідний мінімальний період для виходу України з кризи (відбудовчий стабілізаційний період) [22].
Тому основним пунктом для цього періоду є не питання про
суспільний ідеал як такий, а про конкретну модель суспільних відносин у відбудовчий період. Її генетичний код закладено не в заморських моделях, а в нинішньому
бюрократично-олігархічному ладові, який за своєю головною ознакою за роки перебудови майже не змінився.
Однак тоді, у перші роки незалежності, пересічному українцю хотілось орієнтуватися на принципово нову систему координат: жити в умовах багатоукладного
суспільства, де капіталістичний сектор (місцевий і зарубіжний) разом з іншими (державним, корпоративним,
кооперативним тощо) співіснуватимуть на засадах рівноправності всіх форм власності, що й становитиме основу
економіки. Очікувалося, що приватні форми власності як
економічно ефективніші почнуть виконувати роль і джерела фінансування бюджету, і каталізатора підвищення
продуктивності праці в інших паралельних укладах економіки. Окремі сегменти такої системи мають захищатися
політичними партіями, які знайдуть свою соціальну базу
й визначать свої інтереси, замість того, щоб декларувати
політичні банальності. Демократична, орієнтована на соціальний захист громадян, держава мала б виступати в
ролі диригента в процесі суперництва суспільних груп, забезпечивши можливість пом’якшення безжалісності й
анархії ринкової стихії.
Нам здавалося, що питома вага укладів у національній
економіці буде величиною змінною відповідно до внутрішніх і зовнішніх умов існування держави. Остання не повинна стати тоталітарним диктатором, а, виходячи з
інтересів суспільства і не втручаючись у справи підприємців, лише впливати на них засобами ринкового механізму,
індикативного планування, кредитування та оподаткування. Отже, завжди можна було б мати стільки капіталізму, скільки його може витримати суспільство, не
доводячи справу до соціального вибуху.
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У приватних секторах, де продуктивність праці вища,
мала б бути вищою і заробітна плата. На державних підприємствах, де працювати легше, ступінь соціального захисту
мав бути вищим, але заробіток нижчим. Це не означало б
жодної дискримінації, оскільки в найдемократичнішому
суспільстві люди народжуються з рівними правами, але з
різними можливостями, талантами й здатністю до інтенсивної праці. За оцінками західних соціологів, народжується
лише 5 % людей талановитих із своєрідним генотипом лідерства. Людей з обмеженими здібностями та із споживацькими настроями народжується майже 25 %. Решта є
своєрідною «середньою ланкою». Однак усі вони є рівноправними членами суспільства, отже, усі мають отримати
шанс для реалізації свого гуманістичного потенціалу. Така
ідея особливого «третього шляху» для України видавалася
продуктивною на перехідний період, з огляду на ситуацію,
коли ідея соціалізму втратила колишню привабливість, а
ідея капіталізму відлякувала. Власне, сучасний Китай і
пішов «третім шляхом». В Україні вибір мали зробити
люди, що потребувало усвідомлення ними своїх інтересів
для спрямування зусиль і волі в продуктивному напрямі.
Потрібно бути самокритичними. Очевидно, що з перших
днів незалежності ми виявилися ще не готовими до формулювання стратегії і тактики реформування нашого традиційного суспільства, його розвитку «третім шляхом». Поява
ряду незалежних держав на пострадянському просторі стала
наслідком капітуляції Радянського Союзу після поразки в
«холодній війні». Нова українська еліта не мала часу, або й
потреби виробити заздалегідь якусь стратегічну лінію на
майбутнє. Шукаючи відповідь на подразнення поточного моменту, аніж на виклик часу, новостворений правлячий клас
вдався до поверхових і декларативних імпровізацій: було засуджено колишню комуністичну доктрину, демонстративно
спущено червоний прапор, офіційно взято курс на імітацію
ідеології і рис суспільно-політичних систем країн-переможниць у «холодній війні». На більше в той час навряд чи
можна було розраховувати. До того ж мітингові пристрасті
наприкінці 80-х – на початку 90-х років «винесли на повер493
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хню» цілий легіон псевдоінтелектуалів, які посилювали
дисбаланс між складністю наявних проблем і якістю політичної культури та рівнем опрацювання політичної лінії.
За цих умов чи не визначальним стратегічним курсом
правлячих кіл України в процесі модернізації стало наслідування країн-переможниць заради визнання нашої держави світовою співдружністю або хоча б прихильного
ставлення з боку останньої. Хотілось як краще, але виходило як завжди – політична еліта й бізнесові кола України
прагнули миттєво набути блага високорозвинених суспільств, не дбаючи про забезпечення ареалів зростання й
розвитку відповідної постіндустріальної культури, належної інфраструктури, рівня торгівлі й урбанізації, культивування нового способу життя, переосмислення усталених
понять про житейський комфорт і шляхи його досягнення.
Нагальна й нічим не обґрунтована приватизація, заохочувана з боку Заходу, призвела до того, що реформи провадилися «тіньовими» й управлінськими структурами заради
максимального зиску для себе. Зашорений упередженнями
часів «холодної війни», Захід заплющував на це очі. Водночас інші прошарки населення України не були структуровані, вони не усвідомлювали ні власного інтересу, ні шляхів
його обстоювання, а отже, були відтиснуті на узбіччя соціально-економічних процесів. Саме тому приватизація набувала гротескних форм, перетворившись на цинічний
грабунок одержавленої власності. Відбувалася надцентралізація багатств на одному полюсі та крайнє зубожіння – на
іншому.
З появою двох контингентів населення із зовсім різним
способом життя суспільство ввійшло у фазу розколу. Щоб
подолати цей стан, владні структури мали б насамперед усвідомити, що розкол є особливим патологічним станом суспільства, який проявляється в загостренні суперечностей
між усталеними традиційними цінностями народу, його
культурою, з одного боку, і тими соціальними відносинами,
які стали культивуватися в суспільстві, – з іншого.
Розв’язати ці суперечності можна було лише мобілізувавши
творчий потенціал усього народу, що відповідало б ступеню
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складності виклику часу. Унаслідок загального низького
рівня політичної культури ми продемонстрували нездатність суспільства забезпечити консенсус між громадянами
й представниками влади.
В умовах раптової плюралізації ідеологічного й політичного життя (півтори сотні політичних партій!) вирішенню
проблеми інтеграції розколотого суспільства могла б посприяти належна державницька ідеологія, тобто державна
доктрина, яка б передбачала стратегію й тактику виходу з
кризової ситуації та шляхи переходу до інноваційного технологічного суспільства. Однак спрацювало культивоване
впродовж десятиліть зневажливе ставлення до ідеології, що
було реакцією на монополію марксизму, але не виявилося
конструктивним у розбудові нової держави. Нам треба було
усвідомити, що ідеологія є (чи принаймні має бути) дійовим
і гнучким інструментом управління, який зберігає розколоту спільноту від краху, забезпечує державі приплив соціальної енергії, схиляє до думки про конструктивний внесок
кожного в розбудову держави власною відтворювальною діяльністю.
Проте були й позитивні результати. Так, упродовж XX ст.
відбувалася техніко-технологічна уніфікація світу. Кожна
нація намагалася запозичити матеріальну культуру західних країн – важку промисловість, фінансові інститути,
об'єкти громадського використання, наукову медицину
тощо. Позитивний приклад Японії засвідчив, що імпорт західних технологій не завжди пов’язаний із запозиченням
усіх елементів культури Заходу, а навпаки – із збереженням
і примноженням власних національних традицій. Отже,
творчо запозичуючи продуктивні елементи ідеології консерватизму, ми можемо ставити питання про національний варіант «третього шляху»: соціального лібералізму в
поєднанні з ідеями позитивного неоконсерватизму.
Насамперед ідеться про поважне ставлення до реального
плину життя як до цінності у своїй самодостатності. Особливу моральну вартість становить ієрархія понять: людське
життя, гідність особистості, батьківщина, історична
державність, людство загалом. Самоцінність цих понять
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безумовна в тому розумінні, що ними не можна пожертвувати за жодних умов, тим більше – гріх ними гендлювати.
Усвідомлюючи обмеженість людського розуму, представник
позитивного неоконсерватизму вважає, що людина не має
права легковажно брати на себе місію радикального перевлаштування світу, оскільки вона нездатна передбачити всі
наслідки свого втручання в природний плин життя. Адже
результати такого втручання можуть виявитися катастрофічними й необоротними. Отже, людина має оберігати світ,
примножувати його духовність, удосконалювати продуктивні сили.
Одним із найважливіших положень ідеології «третього
шляху» є те, що притаманний позитивному консерватизму
ідеал власності має питомий елемент аграрного, селянського
змісту. Ідеться про те, що власність на землю є не просто правом володіння й розпоряджання, а предметом турботи й навіть культу. Володіння землею в українців традиційно
пов’язане з обов’язками – як щодо землі, так і щодо своїх
спадкоємців, урешті-решт, сусідів й інших членів громади.
Таку кваліфікацію власності на землю неважко побачити й
у вітчизняній публіцистиці та художній літературі, зокрема
в критиці провідними інтелектуалами України «дикої»
індустріалізації й необмеженої свободи підприємництва.
Ми вважаємо, що позитивним у розподілі й розсіянні державної власності на землю є втілення гасла «Україна без
наймита», що збільшує незалежність і самостійність індивідів, тоді як бюрократичний розподіл соціальної допомоги
збільшує пасивність й інерцію не тільки індивідів, а й цілих
соціальних груп.
Важливим є й національний аспект. Для лібералів головним об’єктом політичної діяльності є все людство. Соціалісти проповідують відданість одному класу незалежно від
державних кордонів. Відтак і лібералізм, і соціалізм – це інтернаціоналістські ідеології. На відміну від них послідовники ідеології «третього шляху» кваліфікують саме націю
як головний об’єкт свого зацікавлення. Ідеться не про
нав’язуваний деким примітивний стереотип «українець по
крові», а про державу-націю, що базується на понятті де496
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мосу, загального народного волевиявлення представників
усіх сущих в Україні етносів. Звідси випливають специфічні
завдання державної влади – турбота про національні інтереси, зокрема про безпеку й добробут народу.
Не менш важливим напрямом державної діяльності є опрацювання й проведення протекціоністської політики при
постановці питання про будь-який регіональний варіант
участі в глобалізації економічних відносин – «європеїзації»,
«атлантизації» чи «євроазіатизації». Крім того, потрібно
уникати спроб утручання у внутрішні справи інших держав
шляхом експорту «революціонаризму» (колишні заклики
деяких «помаранчевих» ідеологів), оскільки в Україні не
стоїть завдання «поліпшувати» діяльність іншої держави.
Згідно з канонами позитивного неоконсерватизму, право
– це та частина звичаїв, яка набула політичного авторитету.
Традиції і є результатом історичної акумуляції й потребують
належної поваги. Альтернативою правового правління може
бути лише свавілля вищої особи в державі й усієї владно-управлінської піраміди. Ми не можемо допустити такого типу
управління. Ідеологія «третього шляху» передбачає, що
комплекс чинних законів є результатом тривалого й поступового удосконалення. Тому цей комплекс має безумовний
пріоритет над рішеннями одноосібного правителя чи невеликої групи людей. За будь-яких умов право стоїть вище від
свавілля, а закон однозначно повинен мати верховенство над
владою. Конституція – це закон, що визначає спосіб установлення інших законів. Тому темпи зміни конституції мають
бути найповільнішими. Для позитивного неоконсерватизму
жоден політичний ідеал і цінність, які ставляться вище за
життя людини й можливості її самореалізації, не є основоположним, тим паче – абстрактне положення про свободу.
Значно більшою цінністю є традиційні, усталені й унормовані законодавством свободи, які забезпечують пріоритет
безпеки громадян. Не варто ототожнювати рівність і справедливість. Потрібно тверезо зважати на реальну різницю в
становищі людей, а тому надавати перевагу процедурній
концепції справедливості, яка полягає в неупередженому й
точному дотриманні й застосуванні законів. Парламентські
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й інші інститути демократії мають розвиватися не так, як
заманеться нетерплячим реформаторам, а паралельно з процесом становлення політичної зрілості громадян, утворюючи тим самим історично усталений спосіб поведінки.
Отже, прибічникам «третього шляху» не потрібні великі
потрясіння – вони відстоювали й відстоюють демократичну
й заможну Україну.
9.3. «Захисту і справедливості»!
Ще за часів середньовіччя, коли підлеглий васал скаржився сеньйору на порушення своїх прав і привілеїв, завдану
кимось шкоду чи нанесену кривду, текст документа, як правило, закінчувався словами: «Прошу захисту і справедливості!» І це неспроста. Справедливість була й залишається
основним принципом моралі та ідеалу гармонійного світу,
який включає гуманну модель розподілу в суспільстві різних
видів благ, формування особистісного статусу престижу в певній соціальній групі. Відтак суспільство докладає зусиль для
захисту усталених принципів моралі й справедливості через
соціальні інтегратори, насамперед шляхом забезпечення матеріального достатку, а також за допомогою різних соціальних інститутів, цінностей культури й освіти, формуючи
усвідомлення спільної історичної долі. Відсутність або слабкість цих механізмів позбавляє суспільство можливості захистити свої базові соціонормативні цінності від наявних чи
прихованих небезпек, що робить його уразливим до негативних впливів і схильним до остаточного морального розпаду й
дезорганізації та загрожує національній безпеці країни.
Закон України «Про основи національної безпеки» визначає основні засади «державної політики, спрямованої на
захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності». До суб’єктів, які
мають гарантувати національну безпеку України належать
насамперед Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України, міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади, Національний банк України, суди загаль498
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ної юрисдикції, Прокуратура України, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, Збройні
сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої
розвідки України, прикордонні війська України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України.
Завершує перелік суб’єктів ще одна категорія захисників
безпеки української спільноти – «громадяни України, об’єднання громадян» [23].
Кого ж потрібно захищати спільними зусиллями громадянського суспільства й держави? У законі об’єктами національної безпеки України виступають:
1) людина і громадянин – їхні конституційні права та
свободи;
2) суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне й навколишнє природне середовище і
природні ресурси; 3) держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканість (курсив наш. – Авт.). Ми не говоритимемо тут про національну
безпеку загалом. Це тема для спеціального дослідження доктрини національної безпеки як сукупності офіційних поглядів на цілі й державну стратегію гарантування безпеки.
Ми розглянемо лише деякі аспекти суспільної безпеки, оскільки в юриспруденції України суспільною небезпекою
вважають «заподіяння або реальну загрозу заподіяння істотної шкоди суспільним відносинам, способу життя, усталеним соціальним цінностям» [24].
Крім забезпечення гідного рівня життя, конституційних
прав та свобод, мова, на нашу думку, має іти також про:
культуру відносин між «ними» і «нами» (тобто зовнішнім
світом і Україною); ієрархію духовних, морально-етичних,
культурних та історичних цінностей громадян України;
стан справ у галузі освіти й охорони здоров’я; потребу в консолідуючій державницькій ідеології; ставлення до історичного минулого при визначенні новітніх цивілізаційних
орієнтацій на майбутнє. Тобто здебільшого йдеться про гуманітарну складову національної безпеки, яка стосується
насамперед суспільної безпеки.
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Лише лінивий думкою не визнає нині, що забезпечення
конкурентоспроможності України в сучасному глобалізованому світі потребує підвищення якості життя. Саме тому боротьба з бідністю набуває першорядного значення на
загальнонаціональному рівні. Ідеться не тільки про
найбідніші прошарки населення, адже стабільність суспільства сприятиме формуванню середнього класу, збільшенню
інвестування в людський капітал, розвитку соціальної інфраструктури. Усе це в комплексі забезпечить нову якість
життя, яка й створить належні умови для реалізації соціальної справедливості, подолання соціальної нерівності завдяки забезпеченню продуктивної зайнятості та отримання
доходу, який відповідатиме значущості праці для суспільства. Однак ці визнання потребують реального наповнення
й підтвердження конкретними справами.
Здавалося, що в цій сфері намітилися певні зрушення.
Так, 14 вересня 2006 р. Україна ратифікувала Європейську
соціальну хартію, приєднавшись до її 27 статей та 74 пунктів, чим підтвердила свій європейський вибір. Уряд України
затвердив план заходів щодо виконання положень Європейської соціальної хартії на 2007-2020 рр. з постійним моніторингом його реалізації. Було розроблено проекти законів,
частину з яких внесли па розгляд Верховної Ради, а також
затверджено план урядових заходів на перспективу та схвалено пріоритетні напрями роботи Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Однак привертає увагу
такий промовистий факт: при цьому Україна не приєдналася до засадничого п. 1 ст. 2 Хартії, який проголошує право
всіх працівників на винагороду, що забезпечує гідний рівень
життя. Власне, ст. 48 Конституції України також гарантує
це право кожному громадянину нашої держави, однак на
практиці широкі верстви населення цього не відчувають.
Основною складовою доходів громадян є заробітна плата,
яка має забезпечувати понад половину їх сукупних доходів.
Однак уже в 2004-2008 рр., що передували світовій економічній кризі, питома вага заробітної плати коливалася в діапазоні 43,2-42,4 % з тенденцією до зниження в 2009 р.
У кризовий період темпи падіння індексу реальної заробіт500
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ної плати посилилися, що було зумовлено зростанням споживчих цін на товари й послуги та рівня податків і обов’язкових платежів. При цьому слід ураховувати збереження
диференціації заробітної плати в регіональному вимірі від
2794 гри у місті Києві та 1840 грн у Донецькій області, до
1283 грн у Вінницькій та 1275 грн у Херсонській областях.
Помітно різниться оплата праці й за видами економічної діяльності: найвищий рівень зафіксований на підприємствах
авіаційного транспорту та у фінансових установах, тоді як у
таких соціально важливих сферах, як охорона здоров’я та
освіта, оплата значно відставала. Наведені факти засвідчували дуже небезпечну тенденцію – «слабку залежність заробітної плати від професійно-кваліфікаційного рівня
працівників, кількості, якості та результатів праці, як це
передбачається світовою практикою» [25].
Зрозуміло, що рівень оплати праці не може розглядатися ізольовано від основних макроекономічних пропорцій, рівень оптимальності яких зумовлює загальноекономічну динаміку. Саме про це йдеться в національній
доповіді Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України «Соціально-економічний стан України: наслідки для
народу та держави». Упродовж 1999-2009 рр., зазначається в ній, формування однієї з основних макроекономічних пропорцій, а саме – співвідношення між рівнем
оплати праці та валовим прибутком / змішаним доходом у
структурі ВВП, не мало характеру сталої тенденції. Так, у
2001 р. зафіксовано перевищення питомої ваги валового
прибутку порівняно з оплатою праці. Проте в 2002 р. це
співвідношення істотно змінилося на користь оплати
праці. Протягом 2003-2004 рр. розподіл доходу поступово
вирівнювався, однак у 2005 р. внаслідок зростання рівня
заробітної плати її частка у ВВП збільшилася до 49,1 %,
що супроводжувалося відповідним стрімким скороченням
питомої ваги валового прибутку. Науковці НАН України
констатували, що в країні відбувається процес гіпертрофованого нарощування оплати праці, який деформує макроекономічні пропорції ВВП і обмежує можливості
подальшого економічного розвитку [26].
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З економічного погляду, ці дані не суперечать істині.
Проте з погляду широких верств населення, крім наукових
істин існує ще й поняття соціальної справедливості, яке зазвичай емоційно забарвлене і корелюється із соціонормативною культурою народу, його розумінням «правди» і
«кривди», що й визначає рівень довіри народу до влади.
Принагідно доречно згадати тезу Фукуями про важливість
«рівня довіри» народу до влади як соціального капіталу
(широкого комплексу певних норм і моральних цінностей),
що забезпечує ефективність колективних дій населення,
стає запорукою успішного функціонування економіки,
сприяє стабільності та безпеці суспільного розвитку і соціальних аспектів життя. Політична невизначеність і масова
недовіра громадян до всіх гілок влади і політиків настільки
деформують соціальну тканину суспільства, що дія економічних законів набуває викривленого характеру.
Звернемося до висновків аналітиків Національного інституту стратегічних досліджень, які констатують, що
в Україні «зберігається тенденція до перерозподілу загального обсягу грошових доходів на користь переважно високоприбуткових груп... Процеси соціальної диференціації
спостерігаються в усіх трансформаційних економіках,
проте в Україні ступінь нерівності не має аналогів серед
східноєвропейських країн, що здійснюють економічні реформи» [27].
Аргументи аналітиків такі. Насамперед (про що й ми неодноразово наголошували), доходи 10 % найбільш забезпеченого населення України у 2007 р. перевищували доходи
10 % найменш забезпеченого населення більше ніж у 47
разів. До того ж у руках найбагатших українців, які мають
найбільший достаток, акумульовано приблизно 85 % усіх
заощаджень у банківській системі, 57 % грошових доходів,
92 % доходів від власності, вони здійснюють 96 % видатків
на купівлю валюти. До початку кризи сукупні грошові доходи 100 найбагатших людей України (без урахування іноземних активів) дорівнювали 70 млрд дол. США, що
становило майже 66 % ВВІІ України. Оцінка рівномірності/нерівномірності розподілу рівня доходів за коефіцієн502
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том Джині (згідно з методикою розрахунку, нульове значення коефіцієнта свідчить про повну рівність доходів, для
демократичного суспільства розподілу характерний показник на рівні 0,25-0,35) також засвідчила вкрай негативне
становище в нашій країні. В Україні, а також у РФ коефіцієнт Джині у 2007 р. сягнув 0,47 (у 1991 р. він дорівнював
0,26). За даними Світового банку, у Бельгії, Японії, Швеції
коефіцієнт Джині становить 0,25, Австрії та Данії – 0,23,
Фінляндії – 0,26. Водночас у таких країнах як Коста-Рика,
цей коефіцієнт дорівнює 0,46, Сальвадорі – 0,52, Гватемалі,
Камбоджі й Колумбії – 0,57 Болівії – 0,59.
Висновки аналітиків досить невтішні: якщо на початкових етапах постсоціалістичної трансформації диференціація
доходів стимулювала економічний розвиток, то нині вона
його гальмує. Навіть радикальне підвищення мінімального
рівня оплати праці не зможе подолати бідність і надлишкову
нерівність. Співвідношення між прожитковим мінімумом та
мінімальною заробітною платою в Україні не відповідає не
тільки стандартам Європейського Союзу (заробітна плата
має перевищувати прожитковий мінімум не менше ніж у 1,5
раза), а й чинному законодавству України, згідно з яким мінімальна заробітна плата не повинна бути меншою за прожитковий рівень. Як наслідок, за даними моніторингу
бідності у передкризовому 2008 р., 28,2 % населення України належало до категорії бідних, а 15 % – до жебраків.
Іронія долі полягає в тому, що бідність – поширене явище
саме серед населення, яке працює [28].
Світовий досвід пропонує схеми виходу з такого становища. Коли в США у 1960-х роках був високий рівень бідності, було запроваджено шкалу податків з фізичних осіб з
максимальною ставкою на високі доходи – до 90 %. В умовах економічної кризи і стрімкого зубожіння населення така
міра виявилася соціально виправданою і відповідала інтересам суспільної безпеки. Крім того, має бути належною і частка вартості робочої сили у виробленому продукті. Так, нині
у США майже 70 % витрат підприємств спрямовується на
заробітну плату робітників і службовців. А в Україні цей показник дорівнює 10 %. Така низька оплата праці й пород503

Глава 9. Підстави суспільної безпеки

жує бідність серед працюючого населення, яка разом із різким соціальним розшаруванням суспільства створює ситуацію соціального ризику і нестабільності. Як наслідок,
у країні низька купівельна спроможність населення
(за даними статистичного бюро Європейської комісії, індекс
купівельної спроможності України дорівнює 17 % від прийнятого за європейську норму) і масова відсутність заощаджень, які є основним чинником інвестування національної
економіки [29].
Зважаючи на все, без введення прогресивної шкали податку на високі доходи Україні не обійтися. Однак перспективи тут поки що не надто обнадіюють. Саме про це йдеться
у згадуваній вище національній доповіді Секції суспільних
і гуманітарних наук НАН України. Так, за оцінками Світового банку (липень 2007 р.), Україна мала найбільший неформальний «тіньовий» сектор, який сягав 50 % офіційного
ВВІІ, що значно ускладнювало «діагностування» економіки.
Згідно з розрахунками західних фахівців, критичним для
країни є щорічний обіг у сфері тіньового сектору па рівні
15-35 % ВВП. Якщо обіг тіньового бізнесу перевищує 30 %
ВВП, а кількість працюючих на нього – 40 % зайнятого населення економіка взагалі стає некерованою.
Цифри вітчизняних розрахунків дещо відрізняються. За
оцінками Міністерства економіки України, рівень тіньової
економіки в 2008 р. становив 31,1 %, вийшовши за межі порогового значення (30 % ВВП), що характеризує стан макроекономічної безпеки в державі. У першому півріччі 2009 р.
рівень тінізації української економіки зріс на 8 пунктів і сягнув 39 %. Економісти пояснюють, що активізація тіньової
економіки є реакцією бізнесу на фінансово-економічну кризу,
неефективну податкову політику та бюджетну підтримку реального сектору економіки. Треба також ураховувати, що
чергові президентські та, цілком імовірно, дострокові парламентські вибори потребують колосальних фінансових ресурсів, які не покриваються коштами, виділеними з державного
бюджету, а тому виборчий (політичний) чинник може значно
посилити тінізацію економіки. Отже, у 2010 р. в Україні
можна очікувати подальшого зростання «тіні».
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Оскільки тінізація економіки в умовах фінансово-економічної кризи набула тотального характеру (на думку окремих експертів і дослідників її обсяг сягає 69 % ВВП), вона
становить уже не лише загрозу суспільній, а й національній
безпеці держави. Тут уже йдеться не стільки про традиційні
тіньові схеми – цеховики, спекуляція, приписки, дрібні розкрадання, порушення правил торгівлі. Ситуацію ускладнює
насамперед поширеність таких явищ, як корупція державних службовців і кримінальний промисел. Дослідники констатують фактичне завершення процесу реструктуризації
тіньової економічної діяльності в масштабах держави, яка
стала сутнісною складовою її економіки. Вона обслуговує
економічні й політичні інтереси впливових структур і ділових кіл. Більшість експертів вважає, що 25-50 % обороту
приватних підприємств не відображено в бухгалтерських документах («тіньовий» обіг). Зрозуміло, що рівень виходу в
«тінь» залежить значною мірою від того, що це за підприємство, «хто за ним стоїть» і т. ін. У більшості малих підприємств «тінь» може сягати 80-90%.
Найширше «тіньовий» обіг представлений у торгівлі (80 %),
будівництві (66 %), операціях із нерухомістю (60 %), гральному бізнесі (53 %), громадському харчуванні (53 %), засобах масової інформації (53 %), транспорті й перевезеннях
(46 %). Досить високим є рівень корумпованості у таких сферах, як постачання енергоносіїв, землевідведення під будівництво, операції з комерційною нерухомістю (оренда) та
приватизацією державного майна. Тут існує значний розрив
між ринковими та «відпускними цінами» на «продукцію» і,
відповідно, можливість отримання надприбутків, які є джерелом хабарництва та «відкатів» [30].
Основним чинником формування тіньової економіки є
політична невизначеність у країні та масова недовіра громадян до всіх гілок влади. Нині у великих містах активно формується середній клас в «тіньовому» секторі економіки з
рівнем доходу від тисячі американських доларів і вище.
Парадокс полягає в тому, що тільки в «тіньовому» секторі
українці отримують гідну винагороду за свою працю, саме в
«тіньовому» секторі запроваджуються рекомендації та
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напрацювання менеджменту. Заробітна плата цьому контингенту населення виплачується переважно у валюті й у
«конвертах», чим ставить людей в умови «конспірації»,
тобто штучно виводить за межі суспільного життя. Тіньова
економіка деформує соціальну структуру суспільства, руйнує морально-нормативну культуру, нагнітає політичну напруженість. Саме в цьому агресивному середовищі й
формується нині середній клас України, який в недалекому
майбутньому може стати основою формування бонапартистського режиму
За таких умов дистанціювання широких верств громадян
від влади непокоїть, але не дивує. Колотнеча між трьома гілками влади довела неефективність державної влади й підірвала довіру громадян до політиків. Держава виявилася
неспроможною гарантувати людям головне – безпеку й справедливість розподілу матеріальних і духовних благ. В умовах фінансово-економічної кризи людей турбує насамперед
реальна політика. Питання лише в тому, чи зрозуміє наш
правлячий політичний клас, що нині від нього чекають відповідей зовсім не на ті питання, на яких упродовж усіх років
незалежності спекулюють під час виборчих кампаній. За даними Всеукраїнської соціологічної служби станом на кінець
жовтня 2009 р. питання надання російській мові статусу
офіційної цікавило тільки 11,2 %, вступу України до ЄС і
НАТО – 5,8 %, а прийняття нової Конституції 3,8 % опитаних. Треба нарешті усвідомити, що криза лише окреслила
коло життєво важливих питань, зокрема, встановлення соціальної справедливості в суспільстві як основи «соціального капіталу», що приведе до порозуміння, зміцнить
суспільну безпеку. Ідеться насамперед про такі болючі проблеми, як: зростання цін – 63,7 %; низький рівень зарплат,
пенсій – 50,9 %; зростання безробіття – 42,2 %; медичне обслуговування – 36,8 %, політична нестабільність – 29,5 %;
корупція і зловживання владою – 25,3 %.
Саме довкола вирішення цих проблем і може сформуватися соціальний капітал суспільної довіри та соціальної
справедливості. Суспільна безпека є тим ресурсом міцності,
якому в умовах кризи загрожують: поглиблення соціальної
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нерівності, несправедливість розподілу власності та прибутків, зростання криміналу, зниження якості освіти та медичного й соціального забезпечення, демографічна криза і
падіння духовності. Ці проблеми потребують нагального вирішення. Іншої можливості гарантувати суспільну безпеку
у сучасному світі немає.
9.4. НАТО як лінія протистояння
За останні роки світ став значно небезпечнішим і агресивнішим. Особливу тривогу викликає той факт, що нинішня
фінансово-економічна криза у світі супроводжується великою кількістю конфліктів, що сталися після Другої світової
війни. Німецькі дослідники з Гейдельберзького інституту
конфліктології зафіксували в 2008 р. 345 таких конфліктів,
зокрема 9 війн, 39 «особливо насильницьких» конфліктів і
95 криз із застосуванням сили [31]. Перманентні збройні сутички в суданській провінції Дарфур, у Сомалі, Чаді, Афганістані, Іраку, Пакистані, Шрі-Ланці, а також курдський
конфлікт на прикордонних територіях Туреччини набули
хронічного характеру. Найбільше вразив уяву конфлікт між
Росією та Грузією, який дослідники зарахували до категорії
війн. На всьому пострадянському просторі з усією повнотою
постало питання про гарантію безпеки й територіальну цілісність, про право на вибір власного шляху розвитку,
урешті-решт, про самоідентичність і самодостатність країн
молодої демократії щодо Росії. У заявах багатьох політичних діячів і аналітиків прозвучало запитання: «Хто наступний? Чи не Україна?»
Процитуємо фахову думку доктора політичних наук,
директора Інституту зовнішньої політики при МЗС України
Г. Перепелиці: «На жаль, сьогодні в міжнародних відносинах домінує принцип сили і серпнева війна на Кавказі є яскравим тому прикладом. Тому принцип нерозповсюдження
ядерної зброї зазнає невдачі. Нині все більше й більше країн
намагаються отримати власну ядерну зброю. Такою є сучасна міжнародна реальність. Тепер ми повертаємося до нового розподілу сфер впливу в Європі. І Європейський Союз,
зокрема Німеччина й Франція, погоджуються на цей розпо507
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діл. Вони готові “здати” пострадянський простір Росії, не
пам’ятаючи уроків, коли в 1939 р. Франція вже здавала європейський простір фашистській Німеччині. На жаль, тепер
історія повторюється вже щодо України й Грузії» [32]. Паралель між подіями на Кавказі в серпні 2008 р. з мюнхенською змовою проводить і Надзвичайний і Повноважний
посол України Ю. Щербак: «Утримання України на відстані
від “благородного європейського сімейства” – ЄЄ і НАТО –
є, на наш погляд, однією з фатальних геополітичних помилок Заходу, що нагадує сумнозвісну мюнхенську політику
1938 р.» [33].
Відразу постає запитання: «Що день прийдешній нам
готує» за такого розкладу сил? «Газові війни», які традиційно загострювалися 1 січня кожного року, свідчили, що
на повну потужність був задіяний процес присилування
України до продажу газотранспортної мережі на користь
Росії. І це лише один фрагмент стратегічної лінії на перетворення Росії на один із провідних центрів багатополюсного світу зі своєю сферою впливу, у яку мала б увійти
Україна як її складова або принаймні як сателіт. Перешкодою в здійсненні цього курсу стає усвідомлення правлячим
класом України енергетичної залежності України від Росії,
яка призводить до асиметричності зовнішньополітичних
інтересів двох країн: Україна розглядає Росію як потенціал
можливостей, а Росія дивиться на Україну як на потенційний регіон підпорядкування. Україна робить акцент на розвитку економічних відносин, а Росія намагається втілити
в життя свої геополітичні плани. Саме тому, зауважує
Г. Перепелиця, «на пропозицію нашої країни реалізувати
українські економічні, культурні, соціальні проекти Росія
висуває свої умови. Наприклад, продовження перебування
Чорноморського флоту РФ в Україні “навічно”, “не вступ”
до НАТО, тобто позбавлення України переваг колективної
системи безпеки тощо. Звідси виникають конфлікти з приводу голодомору 1932-1933 рр., російської мови й тому подібне. Причина цього в тому, що Росія не може сприйняти
українську ідентичність і нашу відмінність від неї. Тому
для Росії газ – це така ж зброя, як танки, артилерія, авіа508
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ція, за допомогою яких можна підкорити іншу країну, у
тому числі й нашу» [34].
У цьому інтерв’ю Г. Перепелиці, як на нашу думку, усе
ж таки недостатньо присутній критичний самоаналіз української політики євроатлантичної інтеграції. Адже ніде
правди діти, перспективи вступу до НАТО, принаймні проходження всіх стадій Плану дій щодо членства (ПДЧ), були
досить обнадійливими, якби не вочевидь непослідовна й невиразна поведінка політичної еліти України. Адже ще в
липні 2003 р. відомий американський євроатлантист
Б. Джексон прогнозував, що Україна має найкращі шанси
приєднатися до НАТО впродовж наступних п’яти років.
Щоправда, за однієї умови – Україна має швидко провести
реформи. Таким був оптимістичний прогноз, песимісти ж
сумнівалися щодо повноцінного членства в НАТО до кінця
2008 p., проте сумнівів щодо проходження кількох етапів
ПДЧ майже ні в кого не було. Однак до кінця 2008 р. ніяких
практичних кроків у напрямі євроінтеграції фактично не
було зроблено, крім обіцянки, що рано чи пізно Україна всетаки стане членом НАТО.
Ретроспективний аналіз перипетій навколо вступу до
НАТО засвідчує, що головним чинником загрози національній безпеці України стала відсутність консенсусу серед певних угруповань політичного класу України [35]. Всі інші
чинники – менш суттєві. По-перше, Україна – єдина з держав СНД, що оцінювалася експертами «Freedom House» як
«вільна держава». По-друге, за результатами демократичних і ринкових перетворень, Україна перебувала серед
таких країн, як Болгарія, Румунія, Сербія, Туреччина,
Хорватія, які або вже стали членами ЄС, або реально претендують на це. Однак для подальшого просування до європейських стандартів потрібно було узгодити дії всіх впливових
політичних сил. І саме тут виникли проблеми, які призвели
фактично до блокування цього важливого зовнішньополітичного кроку.
Спочатку нібито й порозумілися. Україна була серед перших країн, які приєдналися до ініційованої НАТО програми
Партнерство заради миру (ПМЗ) у 1994 p., що сприяло під509
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писанню в 1997 р. Хартії про особливе партнерство – унікального документа в практиці Альянсу. Офіційне рішення
щодо початку процедур набуття членства в НАТО було ухвалено в 2002-2003 рр. Складалося враження, що в Україні
відбувся ситуативний консенсус політичних еліт із приводу
необхідності інтеграції до НАТО: від опозиційних націоналдемократів до центристських партій, орієнтованих на тодішнього президента Л. Кучму.
Завдяки такому консенсусу було ухвалено низку нормативно-правових документів, більшість з яких і дотепер не
втратила актуальності, становлячи нормативно-правову
базу України на членство в НАТО. Серед них, зокрема, рішення РНБО від 23 травня 2002 р. «Про стратегію України
щодо Організації Північноатлантичного договору», де кінцевою метою євроатлантичної інтеграції України визначається її членство в НАТО. Найважливішим документом
цього періоду став поданий урядом В. Януковича й ухвалений конституційною більшістю 19 червня 2003 р. Закон
«Про основи національної безпеки України», у ст. 8 якого
чітко зазначена мета – набуття членства в Організації Північноатлантичного договору. У червні 2004 р. президент
Л. Кучма затвердив своїм указом воєнну доктрину України,
де також була зафіксована мета набуття членства НАТО.
З-поміж документів зі сфери стратегічного планування
варто виокремити оприлюднену в 2004 р. стратегію економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 рр.
«Шляхом європейської інтеграції», розроблену під керівництвом прем’єр-міністра В. Януковича. У ній сформульовано бажаний для України алгоритм набуття членства в
НАТО: 2004 р. – приєднання до ПДЧ, 2006 р. подання заявки на вступ, 2008 р. – вступ України до НАТО [36].
Подальші події засвідчили, що ставлення багатьох політичних сил в Україні до європейської проблематики було
дуже релятивним і залежало, як правило, від політичної
кон’юнктури. У загальному підсумку так і не склалося стабільного політичного й суспільного розуміння важливості
проблеми євроатлантичної інтеграції. Утім, ніхто не зможе
спростувати того, що навіть оцей ситуативний «євроатлан510
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тичний консенсус» 2002-2004 рр. був реальністю й продемонстрував принципову можливість досягнення спільної позиції більшості політичних сил України щодо членства в
НАТО. І цей курс знаходив підтримку серед значного сегмента українського суспільства: підтримка членства в
НАТО, навіть за низького рівня пропаганди й агітації за цей
курс, сягала тоді 32-34 %, хоча й противників усе-таки залишалося чимало – на рівні 40 %.
Однак поява «справи Гонгадзе», інформаційна буча навколо військового комплексу «Кольчуга» (нібито таємно переданого іракському режиму), а також ряд інших
пропагандистських кампаній, що більше скидалися на
операції певних спецслужб, – усе це порушило питання про
відповідність політичного режиму в Україні мінімальним
євроатлантичним критеріям. Підпорядкування питання
вступу до НАТО поточному моменту боротьби за владу призвело до того, що в 2004 р. опозиція завадила започаткуванню в Стамбулі інтенсифікованого діалогу щодо надання
ПДЧ, пояснюючи свою позицію небажанням «робити подарунки злочинній владі». Тобто національними інтересами
країни було знехтувано заради тимчасових вигод у президентській виборчій кампанії. Урешті-решт, під час президентської кампанії питання північноатлантичної інтеграції
перетворилося на розмінну монету.
У червні 2006 р. ліворадикальні сили провели резонансну кампанію у Феодосії, заблокувавши проведення навчань
«Sea Breeze-2006», а Верховна Рада Криму оголосила півострів «територією без НАТО». Феодосійська міська рада, Херсонська та Харківська обласні ради ухвалили аналогічні
рішення. Зокрема, депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення «Про забезпечення позаблокового нейтрального статусу України і конституційних засад
суверенітету й незалежності України на території Харківської області». Напередодні виборчої кампанії до Верховної
Ради опозиційний блок «Не так!» організував масштабне
збирання підписів для проведення загальнонаціонального
референдуму щодо вступу України до НАТО (було створено
109 ініціативних груп, зібрано понад 4 мли підписів).
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Па початку 2007 р. в Севастополі, Миколаєві, Одесі, Запоріжжі та інших містах країни опозиційні партії – КПУ,
СДПУ(о), ПСПУ – провели «консультативні референдуми»
із цього питання. За таких обставин В. Янукович, обійнявши вдруге пост глави уряду, заблокував прискорення
розвитку відносин із НАТО, заявивши на прес-конференції
в Брюсселі 14 вересня 2006 p., що Україна не готова приєднатися до ПДЧ. А в січні 2008 р. знову розгорнулася антинатовська кампанія, приводом до якої став лист керівництва
країни на адресу Генерального секретаря НАТО з пропозицією залучити Україну до ПДЧ.
Усі ці події засвідчили, що політична еліта України так і
не дійшла згоди щодо євроатлантичного курсу держави. За
такої ситуації відчутно знизилася суспільна підтримка євроатлантичної інтеграції, порівняно з часами «ситуативного
консенсусу», а підтримка європейської інтеграції хоч і була
порівняно високою, усе ж таки залишалася нестійкою й мінливою. В Україні так і не склалося стабільного політичного
та суспільного розуміння першорядності завдання євроатлантичної інтеграції. Подальша чотирирічна боротьба в українських правлячих колах призвела до того, що дата вступу
до Альянсу стала ще туманнішою, аніж до Майдану, а на запитання про саму можливість членства України в НАТО
впевненої позитивної відповіді теж неможливо дати «особливо після ознайомлення з результатами спільної творчості
БЮТу і ПР над проектом Конституції, у якій країні уготований нейтральний/позаблоковий статус”» [37]. Про те, що
вступ до НАТО стає неактуальним для українців, а натомість потрібно думати про нейтралітет, почав говорити й голова Верховної Ради України.
З поведінки деяких європейських лідерів теж можна зробити висновок, що їх навряд чи тішить ідея розширення військового альянсу як з огляду на європейську безпеку, так і
з огляду на небажання брати на себе зобов’язання щодо забезпечення незалежності України, зважаючи па війну Росії
з Грузією. Так, у грудні 2008 р. німецька газета «Зюддойче
цайтунг» зазначала, що під час традиційної грудневої зустрічі міністрів закордонних справ американці й британці на512
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полягали на прискоренні прийняття України та Грузії до
Альянсу. Однак, на думку газети, жодної причини для такого прискореного прийняття насправді немає, навпаки
«Україна ще дуже далеко від НАТО – можливо, її відділяють від Альянсу цілі покоління... Вимога прискореного прийняття Грузії й України до НАТО означає фактично
розмахування кулаком на адресу Росії». Коментуючи цю позицію, Ю. Щербак зазначав: «Рішення про відмову Україні
в членстві в НАТО (за формальної обіцянки такого членства), прийняте під шаленим тиском Росії, поглиблює кризу
й розкол в Альянсі, відкидаючи нашу країну в сіру зону безпеки й залишаючи її фактично беззахисною перед новими
імперськими загрозами» [38].
За таких умов Україні доводиться самотужки вирішувати проблеми власної безпеки. Єдиною запорукою забезпечення суверенітету й незалежності України має бути
солідарність українського народу, його здатність і бажання
захистити свою державу й утвердити її як суб’єкта міжнародного співтовариства, не допустити зведення України до
рівня об’єкта зовнішньополітичних маніпуляцій. Однак нинішній розкол між більшістю народу та його політичним
класом, ослаблює внутрішній потенціал України й призводить до того, що вплив Росії на нашу державу збільшується.
Певно, він збільшуватиметься й надалі. На превеликий
жаль, констатує Г. Перепелиця, «наші політичні сили показали свою повну недієздатність і неспроможність вибудовувати й утілювати стратегію розвитку України як незалежної
європейської держави. І нинішня політична криза стала
тому підтвердженням. Уся наша пострадянська політична
еліта не гідна нашої держави, тому нам потрібна нова еліта,
яка б захищала державні українські, а не власні корпоративні й російські інтереси. Нині основні політичні сили України думають лише про власні бізнес-інтереси, що
призводить до виникнення таких кампаній, як “РосУкрЕнерго”. Тому якщо бізнес-інтереси наших політиків будуть
збігатися з російськими інтересами, вони можуть легко
здати суверенітет України. У цьому й полягає уразливість
нашої держави, а не в тому, що Росія тисне на Україну» [39].
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Ситуація складається не найкраще. І доки наш політичний клас не перестане розглядати Україну як «економічний
проект» для власного збагачення, доки не виросте ще одне
нове покоління українського народу, яке повного мірою оволодіє політичною культурою формування й захисту національних інтересів, доки із середовища підростаючого
покоління не сформується нова справді національна еліта,
перейнята духом відповідальності й національного солідаризму, – доти Україна відчуватиме «вакуум безпеки».
Україна без підтримки ЄС і НАТО володіє надто обмеженим
ресурсом у відстоюванні своїх національних інтересів перед
Росією. У цей перехідний і тривожний період перерозподілу
сфер впливу у світі за неможливості негайного вступу до
НАТО (цю ідею нині підтримує приблизно третина населення України), гарантією територіальної цілісності держави могло б бути укладення серії угод із кількома
державами Північноатлантичного альянсу. Це гарантувало
б недопущення перетворення України на «сіру зону» або
якийсь комунікаційний «міст» із невиразним геополітичним майбутнім.
Оскільки членство України в НАТО стало неможливим,
українська влада доклала зусиль, аби заручитися підтримкою найвпливовішої держави в НАТО – Сполучених Штатів.
19 грудня 2008 р. у Вашингтоні міністр закордонних справ
України В. Огризко і держсекретар США К. Райс підписали
Хартію про стратегічне партнерство та безпеку. Її можна
розглядати як спробу заповнити вакуум безпеки України,
як сигнал Російській Федерації: є межа, яку не повинна переступати жодна держава, намагаючись відновити сфери
свого впливу. Звісно, повну гарантію безпеки надає лише
членство в Організації Північноатлантичного договору, ст.
5 якого визначає напад на одну країну нападом на увесь
Альянс, а отже – українсько-американська хартія не має
прямої юридичної сили. Утім, цей документ став підтвердженням важливих гарантій безпеки, які були зафіксовані
в тристоронній заяві президентів України, США і Росії від
14 січня 1994 р., а також у Будапештському меморандумі
про гарантії безпеки від 5 грудня 1994 р. у зв’язку з приєд514
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нанням України до договору про нерозповсюдження ядерної
зброї. З одного боку, цей документ певною мірою заспокоює
громадську думку України, оскільки підтримка з боку наймогутнішої держави світу має дещо стримати агресивний
тиск тих сил у Росії, які перейнялися ідеєю чергового «збирання земель» під рукою Москви. З іншого боку, цей документ є наочним підтвердженням того, що Україна
залишається у сфері євроатлантичної інтеграції та євроатлантичного співробітництва.
Для України найважливіше, що в першому розділі Хартії підтверджується незалежність, суверенітет і територіальна цілісність двох держав, а також непорушність
кордонів. У другому розділі йдеться про те, що обидві держави зацікавлені в сильній, незалежній, демократичній Україні. Поглиблення її інтеграції в європейські структури є
взаємним пріоритетом, а тому документом підтверджується,
що Україна буде членом НАТО. З огляду на глобальні загрози стабільності у світі, обидві держави зміцнюватимуть
свою співпрацю з питань оборони й безпеки. В Хартії ідеться
й про співробітництво в галузі економіки, торгівлі й енергетики, а також про зміцнення демократії, розширення контактів між людьми й співробітництво у сфері культури.
Загалом змістова частина документа дуже насичена й багатообіцяюча, однак треба ще встановити механізм проведення консультацій з виконання цього документа в разі
появи якихось загроз щодо України.
Про серйозність зобов’язань, зафіксованих у Хартії, і
стратегічний характер закладених у ній положень свідчить
той факт, що подібний документ було підписано у Вашингтоні між США та Грузією. При його підписанні було заявлено, що спільною метою обох держав є повна інтеграція
Грузії до європейських і трансатлантичних політичних та
економічних інститутів, а також безпека, оборона на основі
дотримання Грузією всіх необхідних стандартів.
Навряд чи мають якісь реальні підстави деякі коментарі
щодо трактування Хартії як такого собі різдвяного подарунка Україні від адміністрації Дж. Буша-молодшого, яка
вже відходила від керівництва. Насамперед тому, що США
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офіційно декларують відносини стратегічного партнерства
лише з п’ятьма державами світу: Японією, Ізраїлем, Мексикою, Польщею і Україною. Не варто також забувати, що,
дотримуючись принципу спадкоємності зовнішньополітичного курсу, кожна нова адміністрація США переглядає підстави американської зовнішньої політики чи не в останню
чергу. На цю думку наводять й кадрові рішення нового президента Б. Обами: достатня кількість старих досвідчених
кадрів контрастує з передвиборною обіцянкою радикального
оновлення вашингтонського істеблішменту. На думку експертів, за цими призначеннями видно впевненого в собі лідера, який знає, чого хоче, і знає, як цього домагатися,
твердо дотримуючись відомої вашингтонської аксіоми:
кадри це і є політика (personnel is policy).
Звісно, було б наївно сподіватися, що проблема України
буде для нового Президента США найпріоритетнішою, адже
він не може зробити все для всіх, вилікувати всі хвороби
світу, а надто хронічний недуг України – її політичний параліч. Як зазначає професор і керівник програм із вивчення
проблем міжнародної безпеки Єльського університету
П. Кеннеді, новий Президент США, певно, зосередиться на
головному, а «головними пріоритетами для адміністрації
Обами стануть порятунок американської економіки та збереження нинішнього геополітичного устрою. Іншим – навіть
таким важливим питанням, як відносини з Африкою,
Латинською Америкою, Європою і проблеми ООН – доведеться зачекати». В аналізі П. Кеннеді привертає увагу
фраза в контексті збереження геополітичного устрою:
«Якщо в майбутньому виникне масштабна криза довкола
України або Тайваню, як швидко заступник держсекретаря
з Африки зуміє пробитися до президента – якщо взагалі
зуміє?» [40]. Така оцінка збігається з висловлюваннями
посла США в Україні В.Тейлора: «Напевно, відносини між
США і Україною лише ставатимуть міцнішими за часів діяльності нової адміністрації» [41].
Чи означають ці оптимістичні прогнози, що світле майбутнє Україні буде забезпечене само собою, мовляв, «США
нам допоможуть»? Певно, що ні. Звичайно, США, попри всі
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негаразди фінансово-економічної кризи, усе ще залишаються визначальним чинником сучасних геополітичних
процесів. І дія цього чинника значною мірою впливатиме на
пошук Україною ідентичності – цивілізаційної, суспільнополітичної, громадянської, національної, духовної тощо.
Водночас Україна має сама шукати власний шлях вирішення проблем, оскільки загострення фінансово-економічної кризи й процес подальшого перерозподілу ресурсів і
капіталів між основними регіональними кластерами у світі
вже фактично призвели до того, що Європа почала втрачати
інтерес до нашої держави, вона «стомилася від України» з її
постійними кризами, перевиборами та взаємними публічними звинуваченнями українських лідерів у всіх смертних
гріхах, що є неприйнятним у цивілізованому суспільстві.
Звісно, усі розуміють, що Європа має свій інтерес у Росії і,
як засвідчили грузинські події та «газова війна», намагається не доводити справи до конфронтації з основним постачальником природного газу. Однак і наші внутрішні
суперечки дають Німеччині й Франції підстави дистанціюватися від України, постійно киваючи на «двері до Європи»,
які, мовляв, для України ніколи «не зачинені», але якраз
нині ще «не відчинені». Отже, подальша перспектива залежить лише від нас самих.
На таку думку наводить і той факт, що саме в грудні 2009
р. закінчується термін дії будапештського меморандуму від
5 грудня 1994 р. про гарантії безпеки України з боку ядерних держав світу (США, Росії, Великої Британії, до яких
приєдналися згодом Франція і Китай) в обмін на відмову
України від ядерної зброї. Як засвідчив практичний досвід
15 років, обіцяні «гарантії» виявилися досить примарними.
За оцінкою В. Горбуліна, «у цьому плані в нас усе-таки була
присутня деяка наївність, тому що ми, дійсно, думали, що
меморандум забезпечить нам безпеку. Як виявилося, ми
трохи недоопрацювали, але, з іншого боку, я вважаю, що
весь світ заборгував Україні, тому ми маємо право вимагати
безпеки. Усі сьогоднішні інформаційні, газові, молочном’ясні війни, що ведуться проти України, є свідченням того,
що гарантій безпеки немає» [42].
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Безперечно, Україна існує в реальному світі, а тому її безпека нині залежить від міжнародного середовища, яке на тлі
системної світової кризи перебуває у фазі реформування.
Це призводить до того, що Україна дедалі більше відчуває
дефіцит власної безпеки, що спонукає до пошуків нових інструментів захисту національної безпеки. На думку Г. Перепелиці, таких інструментів три: індивідуальна оборона;
колективна оборона; статусні гарантії. Якщо конкретніше, то
«індивідуальна оборона передбачає право кожної суверенної
держави захищати свій суверенітет». У контексті індивідуальної оборони важливим компонентом є ядерний статус. Ще
один компонент – забезпечення оборони за допомогою звичайних збройних сил, які в Україні на момент розпаду СРСР
були дуже потужними. Якщо б нам вдалося зберегти цей потенціал, ми б убезпечили себе і без ядерної зброї. Другий напрям – колективна оборона. Логіка підказує, якщо Україна
прямує до європейських стандартів демократії, ми повинні
залучатися до системи колективної безпеки демократичних
режимів, а це насамперед НАТО. Третій шлях – статусні гарантії. «Ми їх отримали в 1994 р., але наскільки вони були
забезпечені, ми за ці 15 років не бачили» [43].
Відмовившись від ядерної зброї 15 років тому, Україна
пішла правильним шляхом, але за всі ці роки, як виявилося,
ніхто і не збирався гарантувати нашу безпеку. Усі країни,
які користуються «статусом гарантій», не покладаються
лише на них, а забезпечують свою оборону й безпеку за принципом – «статусні гарантії плюс індивідуальна оборона»
або «статусні гарантії плюс колективна оборона». Не знайшовши власної ідентичності в сучасному глобалізованому
світі, Україна нині опинилася в ситуації, коли, по суті, у нас
відсутні як статусні гарантії, так і колективна та індивідуальна оборона. І звинувачувати тут нікого, окрім нас самих.
Чіткої перспективи щодо розв’язання цієї важливої для
України проблеми на літо 2009 р. не вималювалося. Ще наприкінці 2008 р. відомий в Україні американіст Є. Камінський прогнозував загалом досить сприятливі міжнародні
умови для нашої держави. Однак через півроку, улітку 2009 р.,
характер відносин між США й Україною у викладі Камін518
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ського став більш песимістичним: «Україна формально подається у Вашингтоні суб’єктом двосторонніх відносин, а по
суті стала об’єктом цілеспрямованого впливу, що з часів касетного скандалу, чорних списків і періодичних резолюцій
Конгресу з вимогами прозорості чергових виборів президента чи Верховної Ради перетворюється на своєрідний ритуал. Його суть у тому, що під час переговорів не
ухвалюються суттєві рішення, не підписуються серйозні
угоди й тим паче договори, натомість кожного разу нам розповідають про те, наскільки багато ми значимо для Америки
та як важливо нарешті розпочати реформи». Із цього аналізу
Камінський робить ще песимістичніший висновок: «З обранням нинішнього глави держави в Америці український
вектор розчиняється в російських пріоритетах Вашингтона.
Це закономірність, яка простежувалася ще в передвиборній
програмі Обами» [44].
І в цих прогнозах є певний сенс, принаймні на поточний
момент: заяви віце-президента Дж. Байдена щодо того, що
Вашингтон може поліпшити відносини з Москвою, зберігаючи водночас міцні відносини з Києвом, або що Сполучені
Шати не сприймуть сферу впливу Росії на пострадянському
просторі й підтримуватимуть право сусідів Росії як незалежних держав обирати власний зовнішньополітичний курс – усе
це сприймалося певного мірою як дипломатичний церемоніал. У кращому разі, як політично доцільна риторика з урахуванням невиразної внутрішньополітичної ситуації в
Україні й досить професіональним розумінням історичних і
культурних менталітетів різних груп українського правлячого класу – кожна з них почула те, що хотіла почути. Однак
при цьому реальних механізмів забезпечення гарантій територіальної цілісності України (та й Грузії) як не було, так і
немає. Найголовнішого гарантією могла бути лише внутрішньополітична стабільність, демонстрація спільної політичної
волі правлячих сил України для відновлення української економіки та забезпечення соціальної стабільності країни.
Потрібно виходити з того, що Україна перебуває практично в «добі межичасся». Період політичної смути за найоптимістичнішими прогнозами триватиме до 2010 р., коли
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президентські вибори розставлять хоча б на певний час
крапки над «і». І саме на цей період політичної конфронтації, яка може набути небачених навіть для України форм
безпринципності й жорстокості, за умов абсолютної відсутності почуття солідаризму між народом і верхами, – саме в
цей час багато важитиме наявність зовнішнього стабілізаційного чинника. Урешті-решт, багато залежатиме від того,
чи вдасться Сполученим Штатам відновити ефективний
трансатлантичний зв’язок з Європою і не допустити того,
щоб Україна й Грузія стали розмінною монетою у великій
геополітичний грі, яка може привести до нового перерозподілу зон впливу в Європі. Проводячи історичні паралелі,
можна з певного мірою умовності сказати: мюнхенська
змова фактично вже повторилася щодо Грузії. Поки що відкритим залишається питання, чи не повториться якийсь новоз’явлений пакт Ріббентропа – Молотова у вигляді
новітнього Андрусівського перемир’я, коли Україна була
поділена по Дніпру?
За такого розкладу, який формується великими державами світу, Україні хоч-не-хоч випадає стати більш значимою саме в російському контексті зовнішньої політики нової
адміністрації США. Розуміння з боку США того, що Росія
використовує економічні й енергетичні важелі впливу на
Україну для її підпорядкування, може з часом вилитись у
посилення торговельно-економічного й інвестиційного співробітництва між США та Україною. Звісно, багато залежатиме й від самої України, оскільки економічне
співробітництво зі США могло б позитивно вплинути на диверсифікацію української економіки, яка до останнього часу
спеціалізується здебільшого на експорті металу та хімічних
товарів, не приділяючи належної уваги сучасному машинобудуванню, обробній промисловості, високотехнологічним
галузям. Усе це сприяло б переходу української економіки
на новий технологічний рівень.
Разом із тим Україна не зацікавлена в нагнітанні нової
«холодної війни» і бажала б бачити Росію упорядженою демократичною державою, з якою необхідно підтримувати
прагматичні взаємовигідні відносини. У цьому контексті не
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варто було б допускати, щоб Україна перетворилася на передовий бастіон у боротьбі за демократизацію Росії. З огляду
на відсутність солідаризму у власному суспільстві й консенсусу серед правлячого класу, для України було б доцільніше
обмежитися роллю своєрідної «вітрини», що мала б демонструвати переваги демократичного розвитку суспільства при
подоланні пострадянського синдрому. Однак для цього потрібно докласти чимало зусиль.
9.5. Млосна спокуса євроінтеграції
У багатьох експертів виникає чимало запитань стосовно
просування України по шляху євроінтеграції, затвердженому ще президентом Л. Кучмою 1998 р. Не поменшало питань і щодо зрушень та перспектив і після саміту Україна –
ЄЄ у Києві в грудні 2009 р. Цей саміт показав віддаленість
перспектив досягнення Україною бажаних рубежів. Різні
аргументи та переконливі факти наводились то однією, то
іншою стороною залежно від прихильності до того чи іншого
варіанта можливого перебігу подій.
На головне запитання: буде чи ні Україна в лавах Євросоюзу та коли це може статися, намагалися дати відповідь і
раніше, та й не лише в Європі. У прогнозі до 2025 р. Національної ради розвідки США зазначалося, зокрема, що за цей
період Україна може вступити до Європейського Союзу. Новина приємна, однак виникає чимало сумнівів. І насамперед
щодо здатності нашої політичної еліти до стабілізації ситуації в країні як передумови євроінтеграції. Час від часу від
Брюсселю надходили застереження, що увесь 2008 р. наша
країна була полем політичної метушні й плутанини. І тут нічого було заперечити. Хоча втішно, що всі політичні перипетії відбувалися в допустимих демократичних рамках і справа
не доходила до силового протистояння. Проте за кордоном
щоразу виникали сумніви щодо наявності в Україні ефективної влади та її здатності до конструктивних дій. Зарубіжним
партнерам часто не зрозуміло також, з ким їм доведеться
мати справу, якщо відбудуться дострокові парламентські вибори, оскільки про перспективу перевиборів періодично, а то
й нав’язливо говориться з трибуни парламенту.
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Що ж стосується громадськості України, то для неї залишалися незрозумілими, з одного боку, заклики до євроінтеграції і вступу до НАТО, а з іншого – реальні кроки щодо
підготовки нової Конституції України, де передбачалося зафіксувати «нейтральний/позаблоковий» статус. Отже, частина національного політикуму України досі сприймає
об’єктивний процес глобалізації як загрозу національному
статусу держави. Не виключено, що все набагато прозаїчніше: ідеться не стільки про матерії високого порядку – принципи й ідеали національного суверенітету, скільки про
звичайне небажання допустити факт транспарентності й відкритості деяких процесів у економічній площині.
Узяти хоча б порушене Росією питання несанкціонованого відбору газу при транспортуванні його до Європи.
Колишній посол США, а нині експерт з українських питань
Є. Пайфер ще на початку грудня 2008 р. застерігав: «Дуже
важливо, щоб Україна розмовляла з Європою і подавала
свою точку зору на цю ситуацію. Чесно кажучи, транзит газу
– одна з головних проблем для України, Росії і Європи.
Однак усі домовленості відносно транзиту газу через Україну такі невизначені. Людям складно зрозуміти, що таке
“РосУкрЕнерго” і що воно робить. Важко зрозуміти не лише
домовленості, а й те, хто правий, а хто ні. Якщо Україна
може пояснити, яка реальна ситуація, реальні борги за газ,
то з’ясування цих причин допоможе Україні бути попереду
на випадок виникнення кризи. Вам не потрібно робити сюрпризи європейцям. Вони мають зрозуміти ситуацію. І якщо
виникне криза, то в цьому випадку Україна в особі Європи
отримає співчутливого співрозмовника» [45].
Початок «газової війни» на початку 2009 р. довів слушність цих порад, хоча все ж таки Україна дещо запізнилася
з викладом своїх аргументів, а Росія на певному етапі навпаки – вигравала інформаційну війну. Однак варто відзначити сильний крок із боку української влади – спільну
консолідовану заяву Президента й Прем’єр-міністра України, що пролунала в новорічну ніч. Вона значною мірою
порушила плани тих, хто сподівався в черговий раз використати суперечності між керівниками владних структур
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країни й досягти технічного дефолту України, викликати
масові соціальні збурення, а в підсумку отримати контроль
над нашою газотранспортною системою. Так не сталося, натомість постало питання про моніторинг над газотранспортною системою з боку євросоюзників України. І це могло б
стати позитивним чинником на шляху врегулювання конфлікту. Було б іще краще, якби за газовим моніторингом
відбувався ще й фінансовий моніторинг газових потоків, що
привело б до втрати основного джерела корупції серед українського політикуму, який підгодовується від «газових відшкодувань». Залишається сподіватися, що в процесі
вирішення Європою своїх проблем щодо стабільного газопостачання буде впроваджено механізм, який, не порушуючи
суверенітету України, водночас не допустить приватизації
газотранспортної системи на користь Росії, і паралельно розірве замкнене коло корупційних схем, які руйнували політичну тканину українського суспільства.
Отже, поява великої групи європейських спостерігачів
на українських газорозподільних станціях могла б стати
позитивним явищем, яке наблизило б Україну до Європейського Союзу (ЄС). Власне, ці дії можна розглядати як
практичне впровадження рішень саміту Україна – ЄС у вересні 2008 р. в Парижі. Важливим підсумком цього форуму стала формула, у якій ЄС і Україна підкреслили, що
всі держави в Європі мають право вільно визначати свою
зовнішню політику й альянси, однак при цьому вони повинні поважати міжнародне право (заключний акт Гельсінської конференції з питань безпеки та співробітництва
в Європі, резолюції Ради Безпеки ООН) і принципи добросусідства й мирного співробітництва. Не менш важливою
була заява сторін про асоціацію Україна – ЄС: «Україна як
європейська держава поділяє з країнами Європейського
Союзу спільну історію та спільні цінності... Нова угода
між ЄС і Україною буде угодою про асоціацію, яка залишає
відкритим шлях для подальшого прогресивного розвитку
у відносинах між Україною та ЄС. Європейський Союз визнає європейські устремління України і вітає її європейський вибір».
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Попри всі внутрішньополітичні негаразди, європейські
устремління України були підкріплені певними практичними кроками. Наприкінці 2008 р. у Відні було успішно завершено перший раунд переговорів між Євросоюзом і
Україною про її вступ до Європейського Енергетичного Співтовариства (ЄЕС). Договір про Енергетичне співтовариство,
до якого прагне долучитися Україна, спрямований на створення єдиного ринку електроенергії та газу, уже об’єднує 27
держав Євросоюзу й Балканські країни. У грудні 2009 р. на
засіданні ради міністрів енергетики ЄС у Загребі (Хорватія)
Україну було прийнято до ЄЕС, що стало свідченням визнання дій уряду України в напрямі встановлення прозорих
відносин на енергетичному ринку. Цей крок має забезпечити прогнозовані механізми формування тарифів на енергоносії та сприяти залученню інвестицій у галузь і
ефективнішому використанню наявного експортного потенціалу. Після політичного кроку потрібно додатково зробити
технічний крок і підписати угоду про об’єднання енергетичних систем України та ЄС. Україна отримає доступ до внутрішнього ринку електричної енергії і газу ЄС та
користуватиметься всіма перевагами європейського енергетичного ринку як рівноправний учасник. Та поки що договір
про енергетичне співробітництво в газовій сфері існує тільки
на папері, оскільки навіть Західна Європа ще не має достатньої мережі трубопроводів чи терміналів для транспортування зрідженого газу, необхідних для вільної торгівлі
газом.
До того ж у царині кооперації у газотранспортній системі
Європу непокоїть її технічний стан. По-перше, за різними
даними, наша газотранспортна система зношена на 47-55 %,
тому наші європейські партнери готові вкладати чималі
гроші в її модернізацію. По-друге, Європа зацікавлена і в
підземних сховищах газу, які має у своєму розпорядженні
Україна. Після відповідної модернізації їх прибутковість
може зрости в 2,5 раза. По-третє, у перспективі Україна
зможе експортувати до європейських країн велику кількість
електроенергії, що посилить стійкість нашої системи за рахунок перетікання енергії в період різного пікового наван524
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таження. За розрахунками спеціалістів, синхронізація енергосистем України і ЄС, модернізація застарілого обладнання
та реконструкція електроенергетики збільшить експортний
потенціал нашої країни в цій галузі приблизно в шість разів.
Не обійтися й без розвитку власної бази виробництва ТВЕЛів
для атомних електростанцій, що теж зменшить залежність
від нашого північного сусіда.
Саме це й викликає стурбованість із боку Росії. Адже
вступ України до ЄЕС передбачає технічне від’єднання
нашої електроенергетичної системи від російської, хоча б у
силу того, що одночасна синхронізація і з європейською, і з
російською системами є технічно нездійсненною з ряду причин, що унеможливлює «потенційний експорт російської
електроенергії через українську й молдовську енергосистеми в Європу і на Близький Схід». Інтеграція до ЄЕС допомогла б також виключити й газовий шантаж України з боку
постачальника, бо за таких обставин установлювати для України окремі ціни порівняно з іншими країнами спільного
європейського енергетичного ринку було б неможливо.
Звісно, це призведе до певного підвищення плати за газ, але
ж і підштовхне нашу промисловість швидше перейти на
енергозберігаючі технології й альтернативні джерела енергії
[46].
Основна проблема полягає в налагодженні менеджменту
внутрішньої енергетичної інфраструктури, газотранспортної системи, створенні таких умов, які всередині країни
сприятимуть розробленню й видобутку власних ресурсів
газу та нафти. Разом з тим треба перебороти існуючий у світовому співтоваристві стереотип, що Україна не є транспарентною в менеджменті власної газової інфраструктури, що
вона недостатньо інвестує в підтримання існуючих газопроводів, а тому не вважається надійним партнером Європи у
сфері енергетичної безпеки. Час не чекає, і тут потрібно зважати на той факт, що в енергетичній галузі світу зростає
конкуренція, відбувається диверсифікація газового ринку.
Газ поступає в Європу з Північної Африки та Катару, а в Європі створюються термінали для приймання скрапленого
газу. Нинішня монополія України на транспортування газу
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закінчується, і щоб залишитися конкурентоспроможною,
треба професійно, відкрито управляти власною мережею та
інвестувати в цю інфраструктуру. Інакше випередять конкуренти.
Для успішного вирішення ситуації потрібна якомога
міцніша політична консолідація всередині країни, чіткі
суспільні перспективи і сильна політична система, яка
лише й може забезпечити ефективність управління в період
глобального економічного й фінансового сум’яття. Якими
б професійними не були українські дипломати й чиновники, які займаються підготовкою міжнародних угод, але
бюрократії завжди важко функціонувати в умовах блокування роботи парламенту, неспроможності ухвалювати
ефективні закони, вкрай необхідні для підтримання інтеграції України в Європу. Отже, позицію української сторони
під час міжнародних переговорів ослаблює відсутність належного політичного лідерства в країні. Зосереджений на
внутрішньополітичній боротьбі, український політичний
клас не націлений відповідати на економічні виклики часу,
а також представити міжнародному співтовариству ясне
бачення політичного майбутнього країни. За словами
колишнього посла США в Україні К. Паскуаля, «єдина
Україна, із чіткою стратегією, із сильною економічною
програмою є найкращим інструментом, який просуватиме
інтереси країни чи то в ЄЄ, чи то в НАТО. На сьогодні в
Україні цього немає. Тому немає сенсу для України твердити про ЄС і НАТО. Найперше, що має зробити Україна,
– зосередитися на Україні. А коли це буде фактично зроблено, то Україна матиме значно сильнішу позицію і щодо
ЄС, і щодо НАТО» [47].
Перспективу вступу України до Євросоюзу засвідчила й
офіційна Прага в переддень свого вступу на роль голови ЄС.
З одного боку, Україні об’єктивно сприятимуть пріоритети,
котрі чеський уряд резюмував як: «економіка» (посилення
ліберальних реформ), «енергія» (енергетична безпека та посилення конкурентоспроможності), а також «Європа» (посилення трансатлантичних відносин, продовження
розширення ЄС, партнерство з країнами Східної Європи).
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Звісно, усі ці пункти є сферою особливого зацікавлення
України, однак і тут перспективи поки що досить віддалені.
На думку міністра закордонних справ Чехії К. ІІІварценберга, говорячи про зближення з країнами Східної Європи, не
варто розраховувати на швидке членство України в ЄС:
«До цього ще дуже далеко, боюся, дуже далеко. Однак я
думаю, у наших інтересах зберігати цю перспективу...
Це своєрідний рушій реформ, це справжня мотивація. І для
західних, і для східних держав ця перспектива є найсильнішою мотивацією для впровадження необхідних реформ» [48].
Віддаленість перспективи вступу України як до НАТО,
так і до Євросоюзу, невизначеність щодо нашого євроатлантичного майбутнього змушує до пошуку виваженої позиції,
яка б не допустила потрапляння нашої країни в сіру зону вакууму безпеки й дала б змогу «зосередитися власне на Україні». Потрібно зважати й на те, що Європі також потрібен
час, аби сформулювати нормативний зміст самого поняття
й процедури вступу до ЄС. Постійні метафоричні посилання
представників Європи на ті двері, які нібито «не зачинені»
для України, але поки що й «не відчинені», є лише свідченням того, що Євросоюз на сьогодні не може чітко пояснити
претендентам на вступ, що, власне, Європа збирається розбудовувати. Від цієї нездатності сформулювати, що являє
собою незбагненна «федеративна Європа», значною мірою
походять проблеми в діалозі з перспективними членами,
коли важко зрозуміти, за якими параметрами, наприклад,
Болгарія чи Румунія настільки вже переважали Україну,
що й дало їм підстави отримати членство в ЄС.
Україні, очевидно, теж: треба усвідомити, що дотримання європейських цінностей, прав людини і демократії не
можуть зводитися лише до більш-менш пристойного проведення виборів і забезпечення відносної свободи слова. Не
менш важливою є боротьба з корупцією, організованою злочинністю, урешті-решт, як засвідчив перший період входження у фінансову кризу, забезпечення хоч би права
вкладників отримати свій депозит. Усе це ті проблеми, які
пов’язані з повсякденним проявом недотримання елементарних юридичних норм і нормативів ЄС. Потрібно усвідо527
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мити, що виконання цих норм має стати передумовою
вступу, а не метою, якої досягають уже після нього. І тут навряд чи можна встановити певні календарні терміни чи зобов’язання, оскільки важко передбачити всі наслідки й
результати процесу вирішення питань, які мають комплексний характер. А тому неможливо заздалегідь оцінити, з
якою швидкістю і в який спосіб ці питання будуть ефективно вирішені.
При цьому важко собі уявити, чи зможемо ми «зосередитися на Україні» в обстановці відвертої конфронтації з Росією. Принаймні ніхто в Європі не взявся дати чітку
відповідь, чи спроможний ЄС захистити Україну у випадку
гіпотетичного нападу Росії – тепер не все у світі залежить від
Заходу чи CША. Тому після конфлікту на Кавказі Європа
дає зрозуміти, що конфронтація з Російською Федерацією
підриває безпеку країн-сусідів. У цій ситуації треба розраховувати на власні сили, а від Європи за сприятливих умов
можна було б хіба що сподіватися на підтримку Києва щодо
отримання запевнень від Росії, що вона не застосує сили
проти України. Утім, таких запевнень поки що не отримано
й невідомо, у якій формі вони мають прозвучати. А слів російського прем’єра В. Путіна, що Росії не потрібен Крим, навряд чи достатньо для того, щоб Україна почувалася в
безпеці. Отже, заради забезпечення своєї незалежності, демократії й успішного соціально-економічного розвитку Україна, на думку європейських політиків, мала б ухилятися
від постановки тих суперечливих питань, які мають конфронтаційний чи дискусійний характер у відносинах зі
своєю північною сусідкою, як-от вступ до НАТО. Тобто Україні дали зрозуміти, що для свого ж блага треба покладатися насамперед на себе й уникати ролі того самого «яблука
розбрату» у трикутнику СІІІА – ЄС – Росія.
А тим часом у грудні 2008 р. саміт ЄС у Брюсселі запропонував Україні своєрідну нішу: затвердив пропозицію Європейської комісії щодо східного партнерства, що
реалізувало спільну польсько-шведську ініціативу, спрямовану на модернізацію відносин ЄС із східними сусідами.
Власне кажучи, цей проект є оновленим варіантом відомої
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європейської політики сусідства, розробленої ще в 2004 р.,
інтерес до якої поступово знизився у зв’язку з новими реаліями у світі. Україну із самого початку цей варіант мало
влаштовував, оскільки в поясі прикордонних з ЄС держав –
від України до Тунісу – утратилася сутнісна риса нашої держави, яка, на відміну від африканських держав, є все-таки
«європейським сусідом», а не «сусідкою європейців».
Згодом цей досить аморфний пояс «сусідів» почав набувати
регіональної специфіки: Франція домоглася реалізації ідеї
Середземноморського союзу для країн Північної Африки та
Близького Сходу; успішно утверджується Процес стабілізації й асоціації для Балкан; нарешті визріла версія Східного
партнерства для України, Молдови, Грузії, Азербайджану,
Вірменії та Білорусі. Спочатку до цього блоку передбачалося
залучити й Росію, але потім від цієї ідеї відмовилися.
Більше того, голова Європейської комісії Ж. М. Баррозу зазначив, що саме конфлікт у Грузії відновив довіру між ЄС і
шісткою країн Східного партнерства, створеного задля сприяння стабільному й ефективному врядуванню. З цими країнами передбачається створення зон вільної торгівлі,
підписання договорів про співробітництво, безвізовий
режим у довгостроковій перспективі та додаткові 600 млн
євро до 2013 р.
Представлений документ не дає перспектив членства,
ідеться лише про політичну асоціацію й економічну інтеграцію. Це максимум, що нині може запропонувати Європа,
хоча майбутнє членство теж не виключається. Україна може
втішитися тим, що Баррозу назвав її авангардом серед східних сусідів і що двері знову-таки залишені для нас прочиненими. Це має внести елемент стриманого оптимізму, тим
більше, що, незважаючи на складну внутрішньополітичну
ситуацію в Україні, «процес пішов» і Східне партнерство починає жити власним життям. Успіх нового проекту, безумовно, залежатиме від активності його учасників, а також
від пріоритетів Європи. Оскільки європейці чи не найбільше
зацікавлені в приєднанні України до Енергетичної спільноти, то передбачається прийняття Києвом законодавства,
яке б дало змогу зробити наш енергетичний ринок частиною
529

Глава 9. Підстави суспільної безпеки

загальноєвропейського. У політичній площині Брюссель висуває на перше місце для України забезпечення політичної
стабільності, що теж має вагомі підстави, оскільки політична боротьба не повинна ставити під сумнів долю реформ,
економічний розвиток і функціонування політичних інститутів.
Європейський Союз уважає, що в держав східного регіону є спільні проблеми й завдання для вирішення. Ідеться
про модернізацію системи охорони кордонів за європейськими стандартами, про програму підтримки малих і середніх підприємств через технічну допомогу та кредитування.
Нині малий і середній бізнес формує в Україні лише 10 %
ВВІІ, а це надто мало порівняно з європейськими країнами.
До того ж за умов кризи прогнозується скорочення цих підприємств на 20 %, і тут сприяння з боку ЄС буде вельми продуктивним. Співпраця в цій сфері є тим більш доречною, бо
необхідно покласти край інерції пострадянського мислення,
коли бюрократія звикла не допомагати бізнесу, а радше розглядати його як джерело отримання певних преференцій
особисто для себе.
Разом із тим звертає на себе увагу той факт, що у Східному партнерстві не знайшлося місця питанням співробітництва у сфері безпеки, які інтенсивно обговорювалися в ЄС
після конфлікту на Кавказі. Складається враження, що з
цього питання Європа залишає для себе поле для маневру,
принаймні допоки не буде ґрунтовно обговорено російські
ініціативи щодо системи колективної безпеки «від Ванкувера до Владивостока». ЄС не сприймає ідеї «розділювальних ліній» та «зон впливу», підтверджуючи суверенітет і
територіальну цілісність своїх сусідів. Водночас Європа ухиляється від обіцянки будь-якої реальної допомоги цим країнам на випадок загострення ситуації. Тут нашій державі
доводиться більше покладатися на CША, які загалом вітають і підтримують євроінтеграційні прагнення України. За
словами тодішнього посла США в Україні В. Тейлора, «у нас
немає “втоми" від України. Ми надаємо великого пріоритету
незалежності України. Ми вважаємо, що Україні дуже важливо приєднатися до європейських інституцій. Ми готові
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тісно співпрацювати з українським керівництвом, органами
місцевого самоврядування, бізнесом, аби допомагати Україні ставати ближчою до європейських інституцій. Україна
має стратегічне значення. Це велика слов’янська країна між
Росією і Європейським Союзом. Це лідер у демократичному
розвитку і в зусиллях інтеграції до європейської спільноти.
І коли вона в цьому доможеться успіху, – а я впевнений, що
так буде, – то вона надихне на це інших. Я думаю, що вона
надихне на це всіх своїх сусідів» [49].
Отже, на найближчу перспективу Україна змушена буде
вирішувати завдання консолідації молодої демократії (формування громадянського суспільства, культури політичних
відносин, розвиток ефективних державних інститутів) в
умовах зростання зовнішньополітичної напруженості, коли
глобальні виклики доповнюються регіональним і геополітичним суперництвом, послабленням режиму міжнародного
права й активною експлуатацією внутрішніх проблем нашої
держави зовнішніми силами. Відтак у короткостроковій
перспективі ми будемо змушені протидіяти цим ризикам у
скрутній політичній та економічній ситуації, в умовах жорстких ресурсних обмежень і тривалого політичного протистояння. Усе це створює ситуацію, коли Україна фактично
залишається відкритою і для «західного», і для «східного»
зовнішніх впливів, а результат цього протиборства може
стати визначальним чинником як для майбутнього нашої
держави, так і для майбутнього європейського регіону загалом. Власне, іде хоч і прихована, але «велика битва за Україну».
Це кидає виклик політичному класу України – чи знайде
він адекватну відповідь на вимоги часу? Поки що твердої
відповіді на це запитання він не дав.
У роки незалежності у відносинах України з Європейським Союзом можна виокремити чотири етапи. Перший із
них (1991-1994) був періодом обмежених кроків назустріч,
спрямованих на взаємне «вивчення» й оцінювання можливостей і намірів партнера. Другий (1994-1998) можна охарактеризувати як період формування загальної стратегії
відносин і розроблення принципів взаємодії. Третій (1998531
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2004) характеризується з боку ЄС як період великих сподівань, але що стосується української сторони, то це був етап
більш ніж формального ставлення до євроінтеграції й створення радше іміджу «європейської інтеграції», аніж досягнення справжнього результату. Четвертий етап (2005-2009)
теж неоднозначний. Євросоюз, утомившись від інтеграційної риторики України, змінив свої оптимістичні сподівання
на відверте розчарування. В Україні зробили вигляд, що
цього не помітили, у ставленні до євроінтеграції продовжує
домінувати риторика над практичними реформаторськими
кроками. Європейський Союз це не влаштовувало – він
вдався до створення східної зони стабільності навколо власних кордонів у формі Східного партнерства, розрахованого
на Україну, Грузію, Вірменію, Азербайджан, Молдову і Білорусь. Цікава деталь: на спеціальному саміті Східного партнерства 7 травня 2009 р., у роботі якого взяв участь
Президент України В. Ющенко, принципово не брали участі
президенти Білорусі та Молдови. Отже, хоч Україна постійно демонструвала свій демократичний європейський
вибір, а Білорусь орієнтувалася на інтеграцію з Росією, результати виявилися тотожними – вони обидві опинилися в
Східному партнерстві (навіть не Східноєвропейському – бо
ж Азербайджан!).
З’явилися попутні проблеми. Російські ЗМІ дружно охрестили проект Східного партнерства антиросійським. І тут
не допомогли ніякі запевнення європейців, навіть заява єврокомісара із зовнішньої політики й політики сусідства Б.
Ферреро-Вальднер про те, що ця програма Євросоюзу не
спрямована на розширення сфер впливу. Та й не це головне.
Біда в тому, що формат партнерства не дає відповіді на найважливіше для України запитання: чи стане наша країна
кандидатом на вступ до Євросоюзу?
Новий формат партнерства викликає більше запитань,
аніж дає на нього відповідей. Насамперед офіційний Брюссель нічого конкретно Києву не обіцяє, хоча й вимагає від
Києва виконання ряду зобов’язань. Крім того, цей новий
формат політики сусідства дає можливість Євросоюзу «не
помічати» наших європейських амбіцій: мовляв, існує ж
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формат особливого партнерства, то які можуть бути претензії?
І все ж треба визнати, що за існуючого розкладу внутрішньополітичних сил в Україні, їх ступеня зрілості/незрілості,
за відсутності чіткої стратегії не лише виходу із кризи, а й
узагалі – стратегії трансформаційних перетворень, запропонована модель Східного партнерства є, певно, на сьогодні оптимальним варіантом, який хоч і віддаляє перспективу
реалізації європейських намірів України, однак може слугувати стимулом здійснення реальних кроків у цьому напрямі завдяки «втягуванню» України в Європу через
створення зони вільної торгівлі й інших механізмів європеїзації країни, зокрема через Болонський процес.
9.6. Криза часу як криза ідентичності
У намаганні осмислити місце України в історичному
плині часу насамперед потрібно осмислити саму сутність і
динаміку часу. Нині досить поширеним є розуміння історичного часу в трактуванні німецького дослідника Р. Козеллека
[50]. Динаміка історичного часу, на його думку, створюється
напруженням, яке виникає між «шаром» набутого досвіду і
«горизонтом» очікувань. Життя переконує: чим менше досвіду, тим більші очікування. І навпаки – чим більше досвіду, тим обережнішими і відкритішими стають наші
очікування. Проте це – сучасне трактування.
У більш ранні періоди історії людської цивілізації усвідомлення чиннику часу мало виняткове значення. Упорядкованість часу належить до тих основоположних аксіом
мислення, які за своєю природою мають бути очевидними.
Настільки очевидними, що будь-які спроби новаторів (у середні віки – єретиків) поставити під сумнів плин життя
мали відкидатися апріорі. Уже біблійні оповіді являли
собою своєрідний сплав пророцтв і періодизацій, де у своїх
міркуваннях про майбутнє їх творці (байдуже, віддавали
вони перевагу циклічній чи лінійній перспективі) намагалися осягнути залежність між минулим і майбутнім. У V ст.
Августин Блаженний використовував і популяризував модель семи часів світу, яка навіть ще наприкінці XVII ст. вва533
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жалась основою «універсальної історії»: початок першому
віку поклав Адам, а Ісус відкриває шостий вік, який відповідає шостому дню (що також є віком старості) і триватиме
до кінця світу. Цей останній етап – водночас і старість і оновлення – є очікуванням відпочинку сьомого дня, що принесе
вічний покій у спогляданні Бога.
Уся історія християнства аж до XVII ст. є значною мірою
історією очікувань, точніше – постійного очікування останньої години, з одного боку, і постійного відстрочення кінця
світу – з іншого. Характер цих очікувань постійно змінювався, проте вони виконували важливу стабілізаційну функцію: «Відсутність кінця світу надала церкві такого статусу,
за якого вона – з огляду на загрозу будь-якої миті кінця світу
та у сподіванні па друге пришестя Христа – зуміла досягти
стабільності» [51]. Між тим у процесі очікування людям відкривалася перспектива не лише покаяння, а й очищення і
самовдосконалення, завдяки, зокрема, еллінській спадщині
Цицерона. У його трактуванні «історія учителька життя» –
історія минулих часів є добіркою прикладів, за допомогою
яких оратор чи проповідник повчає і наставляє свою аудиторію. Праці Цицерона потрапляли до монастирських бібліотек і широко використовувалися як зібрання повчальних
прикладів. Отже, минуле в ранні періоди історії завжди домінувало над майбутнім і давало людям можливість зробити
з історичного досвіду висновки на день сьогоднішній та на
більш віддалене майбутнє заради спасіння душі. Та й у наш
час в історичній свідомості традиційних спільнот минуле
ставлять попереду сучасного – минуле вважають за взірець,
до якого належить максимально наближатися.
Щоправда, згодом світобачення з акцентом на минулому
принципово змінилося, породивши нове сприйняття часу.
За доби гуманізму відбувся розподіл на древні часи, середні
віки та Новий час. Замість очікування кінця світу запанувала ідея прогресу, удосконалення й прогнозованого майбутнього. Після Великої французької революції 1789 р. це нове,
прогресистське, футуристичне сприйняття історичного часу
співіснувало з ідеєю об’єктивного лінійного часу, що робило
привабливою ідею єдиної історії людства. Коли ця думка ви534
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зріла, сформувалися нові принципи сприйняття універсальної історії, що замінила безліч локальних, не співвіднесених між собою історій. У другій половині XVIII – на
початку XIX ст., виникло також базове історичне поняття
Нового часу, відмітною рисою якого стала спрямованість у
майбутнє, навіть домінування майбутнього. Цей тип історичного мислення, розквіт якого припав на XIX ст., знецінив не тільки минуле, а й сучасне: утвердилася думка, що
все краще – попереду. Більше того, рівень очікувань переважав над накопиченим для осмислення ситуації досвідом, а
це лише посилювало абстрактний, загальний характер базових історичних понять, які не завжди могли передати своєрідність і складність поточного моменту.
В XX ст. цей оптимістичний еволюціонізм поступився
місцем песимістичним теоріям смерті цивілізацій
(О. Шпенглер) [52]. І для цього були підстави. Суспільний
розвиток демонстрував не лише успіхи освіти, науки й індустріалізму, це також була доба розквіту численних фундаменталістських течій, зокрема нацизму й більшовизму.
XX ст. стало не пограниччям між двома ерами (модерною і
постмодерною), а «простором» між двома безоднями двох
світових війн – з їх злочинами, масовими вбивствами й
жахливою індустрією смерті. Це брутально й надовго порушило звичний порядок часу, піддало сумніву розуміння
прогресу. У XX ст. з’явилися мислителі (Л. Февр,
Г. Арендт, П. Рікер) [53], які приділяли особливу увагу
проблемі часу не стільки в контексті неперервності історичного процесу, скільки його неочікуваним розривам, зламам, лакунам. Усі вони, кожен по-своєму, намагалися
створити новий образ історії, відмовляючись від ідеї неперервності і поступального розвитку на користь уявленням
про її перервний, ламаний поступ. Урешті-решт, друга половина XX ст. ознаменувалася усвідомленням того, що не
існує ні єдиного часу (школа «Анналів»), ні єдиної культури (К. Леві-Стросс). Звідси й висновок: підходи у ставленні до таких універсальних категорій, як минуле,
сучасне і майбутнє, у різних культурах і різних соціальних
прошарках відрізняються.
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Кардинально змінилося сприйняття майбутнього наприкінці XX ст.: якщо раніше майбутнє уособлювало надію, то
нині перетворилося на потенційне джерело загрози. Суть моменту полягає в тому, що ґлобалізаційні процеси сприяли
активізації сучасних фундаменталістських рухів, для яких
характерне змішування архаїки й сучасності. Своєрідним
образом сучасного фундаменталізму може виступити малограмотний таліб, озброєний ракетою «Стінгер». Традиції, до
яких апелюють фундаменталісти, не дають відповіді на виклики сьогодення, не висвітлюють реальної перспективи переходу з минулого в майбутнє. А методи терору, до яких
вони вдаються, свідчать про їх небажання шукати вихід для
вирішення проблем шляхом діалогу. Отже, залишаючись
вагомим сегментом сучасного світу, фундаменталістські
рухи продукують відчуття «закритості майбутнього» узагалі.
Розпад Радянського Союзу, який більшість істориків не
передбачала, поява демократичних сил там, де на них не очікували, і водночас уведення авторитарних режимів там, де
сподівалися демократії, – усе це стало ще одним свідчення
варіативності й непередбачуваності історії людства.
Суспільні потрясіння й кризи загострили бажання відновити порушений «зв’язок часів». Відтак на тлі глобалізації,
формування «світової економіки» і водночас бажання зберегти «світове культурне надбання», проявилося загальне
захоплення всім, що пов’язано з пам’яттю минулого. Однак
цей меморіальний бум наприкінці XX ст. зовсім не означав,
що суспільство лише вдивляється в минуле. Навпаки, і на
цьому наголошує французький дослідник Ф. Артог, захоплення історичною пам’яттю стало лише проявом диктату сучасності. Відбувається остаточне вилучення з
порядку денного двох типів історичного мислення: 1) яке перевіряє сучасне минулим і 2) яке перевіряє сучасне майбутнім. З цих позицій саме день сьогоднішній намагається
самоутвердитись у боротьбі за уми людей, більше того – поставити собі на службу і минуле, і майбутнє. Цей сучасний
презентизм виходить з того, що сучасне має визначитися самостійно і незалежно ні від минулого, ні від майбутнього, як
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це було донині. Сучасне не просто визначає, а цілеспрямовано детермінує як минуле (що ми маємо пам’ятати й оберігати, а що забути), а також і майбутнє (що саме ми будуємо
і який шлях прокладаємо людству). Отже, сучасне бере на
себе відповідальність і за минуле, і за майбутнє.
Однак у цьому є своєрідна пастка: якщо динаміка історичного часу створюється напруженням, яке виникає між
«шаром» набутого досвіду і «горизонтом» очікувань, тоді
презентизм самостійно формує для себе комфортне минуле і
визначає собі таке ж комфортне майбутнє, а відтак втрачає
реальне відчуття виклику доби і, як наслідок, формулює
таку ж неадекватну відповідь на неадекватний виклик. З
таким відчуттям часу суспільство може якийсь час комфортно існувати, якщо для цього є накопичені раніше ресурси,
але поступово втрачає життєву енергію – той самий потенціал напруження між минулим досвідом і майбутнім устремлінням. Рано чи пізно в такому суспільстві може запанувати
споживацька психологія глитая: «Після нас – хоч потоп».
Отже, в останній третині XX ст. в європейській історичній думці запанував презентизм: предметом культу суспільства стала сучасність. Звісно, усе нове – це добре забуте
старе. Ідеї презентизму також укорінені в минулому – до
його прихильників можна зарахувати античних епікурейців і стоїків. Можна згадати і знамениту фразу Ґете із «Фауста» – «спинися, мить», у філософії екзистенціалізму
також є чимало елементів презентизму. Проте у презентизму наприкінці XX – на початку XXI ст. є свій оригінальний «профіль». У його основі лежить розчарування у
всіх ілюзіях та ідеалах: там, де не залишиться віри ні в
революційну ідею, ні в соціалістичне суспільство, ні в національну державу, ні в краще майбутнє – найбільшою цінністю стають лише багатство, комфорт і спокусливі
миттєвості відчуттів. Ф. Артог називає різноманітні
види й прояви «побутового» презентизму: від світосприйняття безробітного, а разом з тим безтурботного клошара
до споглядальної психології заможного туриста, від косметичних засобів проти ожиріння і старіння до найсучасніших інтертехнологій.
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В умовах нинішньої України сучасне в процесі свого
«обожнювання» поводиться доволі агресивно: йому не досить бути просто сучасним, воно прагне забезпечити собі
місце в історії, увічнити себе. Політичні діячі свідомо вибудовують біографію у вигляді послідовних кроків на шляху «історичного» поступу і «визначних» діянь; ділові кола
цікавляться власним родоводом (проводять активні архівні
пошуки генеалогії); високопосадовці наймають політтехнологів, які вибудовують імідж «боса» за допомогою соціологічних опитувань за певний період. Різноманітні
«ювілейні урочистості» (комерційної фірми, навчального закладу чи установи) стають ключовим моментом створення
іміджу і бренду інституції. Що вже говорити про державні
урочистості з феєрверками і бучними парадами, завдяки
яким політичний клас, що сповідує презентизм, намагається освятити власну сучасну ідентичність.
У добу презентизму набирає дедалі більшої питомої ваги
пам’ять, посунувши історію-науку на другий план. Презентизм намагається підняти вивчення колективної пам’яті
певного регіону або певної соціальної верстви до рівня аналогу історії ментальностей. Поставлена на службу презентизму пам’ять стає способом поширення серед широкого
загалу свого містечкового розуміння сучасної доби. Історичні місцини й регіональні герої постійно конструюються
й реконструюються відповідно до поточної кон’юнктури, що
викликає подеколи травматичні реакції в інших сегментах
суспільства. Переписуються національні історії, формуються різноманітні національні символи, масово продукуються «герої України», які мають увічнити сучасний
фрагмент історії країни й надати йому статусу хоча б історичної доби, з належною величчю і пошануванням.
За таких умов історик втрачає функції, притаманні йому в минулому. Він перестає бути тим «оголеним нервом
нації», який намагається розгледіти в минулому поки що невиразні риси майбутнього, перестає бути посередником між
минулим і прийдешнім. Історик поступається місцем політтехнологу, який перебирає на себе роль своєрідного метрдотеля, що «розсаджує» нинішніх скоробагатьків, відводячи
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їм (з їхнього ж дозволу) те чи інше місце в суспільній ієрархії. Вони «вибирають» з минулого лише те, що відповідає історичній пам’яті теперішніх державних мужів, водночас
нехтуючи тим, що для сучасників втратило вагу і є неактуальним з погляду суспільного інтересу. Адепти національної пам’яті і їх поплічники розповідають про те, що
державні мужі хочуть пам’ятати, і в жодному разі не про
те, про що вони воліють забути. Історична пам’ять стала
надто містким терміном – своєрідною метаісторією, оскільки в двобої між пам’яттю та історією перевага віддається пам’яті, хоча й вибірковій.
Постає закономірне запитання: чи є вихід із цього вкрай
неоднозначного становища і яким узагалі може бути його кінець? Час не чекає, адже складається конфігурація, за якої
наше майбутнє стає так само непрогнозованим, як і наше
минуле, а дистанція між набутим досвідом і очікуванням
уже сягає межі розриву. Водночас процес народження нового історичного досвіду ніби завмер. І відбувається це, можливо, саме тому, що нині культивується досвід тільки
перманентного сучасного, невловимого й майже нерухомого, такого що намагається, незважаючи ні на що, запровадити для себе власний історичний час, прийнятні для себе
історичні координати, утвердити своє розуміння життя.
Чи доцільно в такому разі взагалі говорити про набуття якогось новітнього режиму історичності? Поки що ми нічого
про це не знаємо. Тільки те, що можна говорити про кризу
історичності, котра виявляє себе в тому сучасному досвіді,
який і має назву презентизм.
Можливо нам стане в нагоді таке судження Ф. Артога:
«Режим історичності хоче стати евристичним інструментом,
що допомагає краще осягнути не час узагалі, не всі часи і цілісність часу, але, головним чином, кризові моменти часу,
коли починає втрачати свою очевидність поєднання минулого, сучасного й майбутнього. Чи не це насамперед і є кризою часу? Це також спосіб освітити, практично зсередини,
сьогоднішні питання щодо часу: чи маємо ми справу із забутим минулим чи з минулим, що аж надто актуалізується; із
майбутнім, яке майже зникло з горизонту, чи з майбутнім,
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що швидше за все загрожує нам своїм неминучим наближенням; із сучасним, що безперервно розчиняється в миттєвості, чи майже статичним і безкінечним, якщо не вічним?
Це також спосіб пролити світло на численні суперечки про
пам’ять та історію, про пам’ять, спрямовану проти історії,
про вічну нестачу і водночас надлишок спадщини» [54].
Насамперед ми маємо з’ясувати: про яке сучасне, націлене на яке минуле і яке майбутнє, ідеться в кожному конкретному випадку? Будь-яка історія, яким би не був спосіб її
вираження, із самого початку представляє, звеличує чи
спростовує один або декілька досвідів часу. Як показує практика, залежно від взаємовідносин сучасного, минулого і
майбутнього, частину версій історії суспільство сприйме як
можливі, а решту – ні.
Відсутність чіткої перспективи на майбутнє, неусвідомлення того, що відбувається на «сцені», а що – за лаштунками – усе це заважає не лише осмислити сьогодення, а й
переосмислити наше історичне минуле. Не зв’язавши докупи «розірваний ланцюг» минулого, сучасного й майбутнього, ми будемо борсатись у буденщині, втрачаючи
залишки оптимізму і бачення перспектив. Винні в тому не
науковці, бо насамперед ідеться не стільки про кризу історичної науки, скільки про кризу реальності сьогодення і
нашу здатність до її осмислення.
Залишається сподіватися, що «усе минає, мине і це».
А тим часом кожний сумлінний дослідник має самостійно,
без тиску «згори», визначити свою позицію і міру відповідальності за адекватну відповідь на виклики часу. Він має
враховувати як загальнонаціональні інтереси, так і відповідальність перед прийдешніми поколіннями та пам’яттю
предків, від яких ми успадкували цей світ. Ставлячи перед
собою ті чи інші суспільні цілі, наші сучасники хочуть
знати, який історичний досвід вони успадкували від попередників, а отже, – на що вони здатні в майбутньому.
Наша увага спрямовуватиметься не тільки на достовірність викладу «історії заради історії» – усього того, що в історії було і стало далеким від сьогодення. Навпаки – саме
сучасне стає джерелом і метою історичного пошуку в на540
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прямі переосмислення минулого з погляду актуальних проблем, а також можливого наукового прогнозування перспектив на майбутнє.
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Висновки
Глобальні міграційні потоки суттєво змінюють етнодемографічну структуру сучасних держав, а разом з ними й
культурний ландшафт світу. Ці зміни знаходять своє відображення в публічному дискурсі щодо суспільної безпеки
«постнаціональної держави» за умов «мультикультурного
громадянства». Насамперед це стосується ліберально-демократичних країн. Наприклад, Швеція, яка в етнічному й
культурному розвитку однорідніша за Китай, виявляє,
однак, більшу стурбованість проблемою культурної ідентичності, аніж східний гігант, адже країни з авторитарною системою управління менше переймаються цією проблемою.
У суспільній свідомості промислово розвинених країн
відбулися характерні зрушення: від пріоритету держави до
пріоритету індивіда. Умовою легітимності держави вважається її здатність гарантувати й забезпечувати права своїх
громадян. Ці зрушення відображені й у сучасній теорії
громадянства. Так, у країнах ліберальної демократії діють
дві основні моделі громадянства – «право землі» і «право
крові». «Право землі» означає, що підставою надання громадянства є факт народження індивіда на території певної
держави, а «прав крові» – що такою підставою слугує етнічне походження.
Орієнтація на «право землі» характерна для Сполучених
Штатів та інших «імміграційних держав», а також для
Франції. «Права крові» донедавна послідовно дотримувалися у двох країнах – Німеччині й Ізраїлі. Німцем, як і євреєм, можна було лише народитися і майже неможливо
стати. Однак на зламі 1990-2000-х років Німеччина внесла
до свого законодавства поправки, що полегшують включення в національну спільноту нових членів, які не є етнічними німцями. Перевага «праву крові» віддається також у
законодавстві про громадянство в Греції, Іспанії й Бельгії.
У Великій Британії й Скандинавських країнах чинні моделі
громадянства ближчі до «права землі», хоча в повсякденній
практиці регулювання питань громадянства будується на
поєднанні обох моделей [1].
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Тенденція до лібералізації статусу громадянства знайшла
своє відображення в концепції «мультикультурного громадянства». Її суть полягає в тому, що членство в спільноті не
обумовлюється якоюсь жорстко визначеною й неухильно дотримуваною культурною лояльністю. Громадянин тієї чи
іншої держави може мати культурну ідентичність, що відрізняється від офіційно заохочуваної, і разом з тим належати до
національної політичної спільноти, бути її повноправним членом. До цієї тенденції тяжіє й етнокультурна політика незалежної України, яка забезпечує розвиток культур і мов
національних меншин нашої країни. У Росії, на нашу думку,
дотримуються «подвійних стандартів»: з одного боку, уважають усе населення Російської Федерації «росіянами» (не «русскими»), але декларують, що 17 мільйонів громадян України
є також «русскими», права яких, мовляв, потребують якогось спеціального захисту з боку Росії. Більше того, нібито
цей контингент становить «другу державоутворювальну
націю» на території України. Зрозуміло, що ці «подвійні
стандарти» не сприяють взаєморозумінню двох сусідніх держав у сфері гуманітарної політики.
Однак ніщо не свідчить про те, що й у ліберально-демократичних країнах віднайдена повна гармонія щодо розуміння й трактування проблеми національної ідентичності.
Тенденція до культурної диверсифікації – не єдина і тим
більше не панівна, водночас простежується інша тенденція
– до етнізації національної спільноти. Наприклад, навіть у
складі Європейського Союзу такі держави, як Естонія і Латвія, вибудували свої конституції на концепції «етнічної демократії». Особи, що не належать до етнонації, автоматично
не можуть належати до політичної нації без проходження
процедури «натуралізації». Так само й дебати в Німеччині
щодо «провідної культури», які точаться з 1990-х років, як
і аналогічні дискусії в інших західних країнах, свідчать про
надання суспільством пріоритету певному (часто пов’язаного з релігією) культурному взірцеві.
Актуалізацію проблеми національної ідентичності підтверджує й піднесення правого радикалізму в країнах ліберальної демократії, хвиля спекуляцій щодо імміграції.
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Це стало особливо помітним після серії терористичних актів
2001-2005 рр. в індустріально розвинених країнах. Посилилася ностальгія за «класичною» національною державою, у
якій нація розглядалась як цілком природна й згуртована
єдиною культурою спільнота. Попри всі проголошені принципи й декларації на захист прав людини, правлячі класи
й громадська думка економічно розвинених країн Півночі
тяжіють до культурної (а де можливо – й етнічної) однорідності. Отже, іммігрантам дають зрозуміти, що вони бажані
лише за умови виявлення бажання й здатності вписатися в
традиційну культурну поведінку, що характерна для
країни-рецепієнта. Третього не дано: або вони поділятимуть
цінності культури нації-держави, на членство якої вони претендують, або їм буде відмовлено в такому членстві.
Якщо в усталених й економічно розвинених ліберальнодемократичних державах проблема національної ідентичності набуває такої гостроти, то що вже говорити про
Україну, де національна ідентичність, а точніше неусталеність такої ідентичності, стала чи не одним із основних чинників дестабілізації суспільства й викликом національній
безпеці молодої держави. Власне, справа полягає не в площині національних відносин як таких – громадяни України
за роки незалежності продемонстрували досить високий рівень толерантності, а державні органи своєчасно подбали
про систему забезпечення культурних та освітніх потреб
національних меншин. Основна проблема – у наростанні соціально-політичного (а останнім часом і фінансово-економічного) напруження в суспільстві, яке руйнує й до того
недостатній рівень національної консолідації, розмиваючи
й підриваючи зсередини національну ідентичність громадян
України.
До факторів, які набули загрозливого характеру, українські аналітики відносять насамперед:
гостру міжпартійну конфронтацію, неспроможність поступитися політичними амбіціями, політичну боротьбу «на
знищення» з використанням спекуляцій на тему безпеки,
надмірний популізм, поступове наростання розриву між політичним класом і суспільством;
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критичне розшарування суспільства за регіональними,
політичними, майновими, релігійними, мовними ознаками;
неефективність державного апарату, брак стратегічного
державного менеджменту;
слабкість демократичних інститутів, залежність судової
влади від політичних впливів і, як наслідок, – неспроможність держави забезпечити належний рівень дотримання
прав і свобод громадян;
розбалансованість системи національної безпеки через
неузгодженість реформ у різних структурах безпеки, послаблення можливостей реагування на кризові явища, зростання суперечностей між змістом і темпами реформування
збройних сил, інших структур сектору безпеки, з одного
боку, і процесом наближення України до НАТО – з іншого;
критичний рівень озброєння та військової техніки, низький рівень забезпечення й бойової підготовки збройних сил
[2].
Усе це відбувається на тлі посилення зовнішніх загроз
Україні в ситуації динамічних змін міжнародної обстановки
та посилення нестабільності в глобальному масштабі. Уже
друге десятиліття поспіль світ перебуває у стані стратегічної
невизначеності, формування нового світового порядку, який
поки що не набув чітких обрисів, однак продемонстрував
очевидну нездатність США одноосібно виконувати роль лідера «однополюсного світу». Провідні держави світу та міжнародні організації виявилися неспроможними ефективно
протистояти таким глобальним викликам ХХІ ст., як поглиблення нерівномірності розвитку, активізація тероризму
та інших видів незаконної діяльності міжнародних злочинних угруповань, боротьба за природні ресурси й проблеми
надійності їх транспортування, ризик неконтрольованого
розповсюдження зброї масового ураження, перманентні та
«заморожені конфлікти».
Російська Федерація після десятилітньої перерви дедалі
активніше демонструє намір стати регіональним лідером.
У боротьбі за досягнення цієї мети використовуються як
традиційні методи (збереження напруження в зонах заморожених конфліктів, інструменти економічного й інформацій546
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ного впливу), так і новий інструмент зовнішньої політики –
енергетичні ресурси. Збройний конфлікт між Росією та Грузією, участь міжнародної спільноти в його урегулюванні порушили низку питань стосовно дієздатності системи
міжнародної безпеки.
За цих умов проблема захисту національних інтересів
залишається для України надзвичайно складною. Попри законодавчо визначений курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, у країні тривають дискусії і виносяться
законодавчі ініціативи, спрямовані на його перегляд.
Їхня сутність зводиться до трьох варіантів:
1) збереження позаблокового та/або набуття нейтрального статусу;
2) поглиблення рівня партнерства з НАТО та ЄС у сфері
безпеки й оборони без вступу до Альянсу;
3) приєднання до Організації Договору про колективну
безпеку СНД (ОДКБ). Продовження ситуації невизначеності
місця в системі світової та регіональної безпеки загрожує перетворенням України на буферну зону між потужними міжнародними гравцями, які намагаються використовувати її
для зменшення власних ризиків.
Проблема національної безпеки не є безпосередньо об’єктом нашого розгляду. У контексті національної та громадянської ідентичності нас тривожить той факт, що перспектива
буферної держави («сірої зони» або «вакууму безпеки» між
НАТО та ОДКБ на чолі з Росією) означає появу потужного
чинника, який призводитиме до подальшого розшарування
українського суспільства, що, урешті-решт, може спричинити дезінтеграційні процеси в державі. В нашому випадку
мова може йти про загрозу цілеспрямованої інформаційної
політики Росії стосовно України, яка містить ознаки мережевої війни, створення «п’ятої колони».
Згідно з теорією мережевих війн, цей процес формує інформаційний вплив на населення країни в цілому, а насамперед на керівників та політичних лідерів держави, проти
якої ведеться війна. Мета війни – формування громадської
думки, вигідної тій стороні, що веде інформаційну війну, а
також формування корпусу «агентів впливу» на зовнішню і
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внутрішню політику держави. Ризики, пов’язані з інформаційною війною проти України, посилюються з огляду на
слабкість спільної громадянської ідентичності українського
населення та різноспрямованість зовнішньополітичних і
культурних орієнтацій громадян України.
Тут не йдеться про те, щоб штучно «підверстати» непатріотично налаштованих громадян України під ярлик агентури розвідувально-підривної діяльності проти нашої
держави. Справа в іншому: більшу загрозу для української
незалежності становлять навіть не агенти розвідки (зокрема й Росії) – ці люди є об’єктом зацікавлення спеціальних служб. Набагато більшу небезпеку складають ті, хто
ставить інтереси своєї російської самоідентифікації вище
за український національний інтерес, нездатен розрізняти
політичну риторику Росії й ті економічні цілі, до яких вона
прагне. Знову-таки, йдеться не про штучне нагнітання напруженості між сусідніми країнами та роздмухування атмосфери психозу й «полювання а відьом». Важливіше інше
– українці мають зрозуміти невідкладність завдання розбудови соціально-відповідальної держави, яка б на перше
місце поставила завдання ліквідувати високий ступінь розшарування українського суспільства за багатьма ознаками:
регіональними, політичними, майновими, мовними, конфесійно-релігійними тощо.
Злочином перед українським народом є те, що це розшарування, замість бути предметом державної політики, спрямованої на вирівнювання регіонального розвитку, усунення
майнової поляризації суспільства тощо, дедалі активніше
використовується в політичній боротьбі. А це призводить не
лише до відтворення відмінностей, але й до їх критичного
поглиблення. Гіпертрофовані форми цієї боротьби, які перейшли межі недобросовісної політичної конкуренції, переслідують мету політичного знищення опонентів і здобуття
влади в будь-який спосіб заради монопольного доступу до
розподілу ресурсів на свою користь і для вигоди своїх союзників.
Тут не йдеться про Україну як неспроможну державу
(failed state) чи «державу невдаху», згідно з політологічною
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термінологією. Основний акцент у цьому контексті покладається на особливості загальних суспільних процесів формування українського «істеблішменту»: зрощений на
агресивному захопленні колишнього «загальнонародного
надбання» й конвертації приватизованих капіталів у владу,
український правлячий клас і надалі демонструє надвисокий рівень політичної конкуренції «поза правилами», коли
самі правила постійно змінюються в процесі гри. За умов
олігархічного корпоративізму корупція стала чи не єдиним
ефективно діючим механізмом комунікації між людиною і
владою, бізнесом і чиновництвом. Як наслідок, відсутня
публічна політика, рішення приймаються без широкого публічного обговорення, без урахування громадської думки та
рекомендацій експертів. За висновками останніх, одним із
основних напрямів гарантування національної безпеки є
консолідація суспільства: «Необхідно досягти широкого
консенсусу стосовно найбільших загроз безпеці країни.
Це не просто, і не легко, з огляду на складність ситуації,
пов’язану з багатьма чинниками – такими як історія, культура, традиції. Але потрібні зусилля, щоб об’єднати націю
навколо певних цінностей… Регіональні проблеми, регіональна інтеграція – це надзвичайно важливі проблеми. І тут
є два моменти. Перший: формування національної ідентичності, привабливої і прийнятної для всіх регіонів, і програми
її впровадження в життя… І другий – створення при виконавчій владі інструментів з регіонального розвитку, що
ґрунтуються на партнерстві між відповідальними органами
місцевого самоуправління, центральними органами, міжнародними партнерами, які мають на меті консолідацію і покращення життя громадян» [3].
До зовнішніх загроз українські експерти зараховують
такі небезпеки: «Перша – це загроза з боку Росії реінтегрувати чи підпорядкувати Україну. Друга – від Заходу: ігнорування чи неефективні дії в сприянні розвитку. А з боку
світу загалом – поширення тероризму, міжнародної злочинності та інше. Але є ще один момент: Україна не встигає.
Світ розвивається, а вона стоїть на місці зі своїми проблемами, зі своїми процесами. І поступово слабшає» [4].
549

Висновки

Зазначені вище тенденції спонукають нас зробити узагальнення в контексті збереження національної ідентичності України в добу глобалізації та гарантування її безпеки.
По-перше, у ситуації, що склалася, навряд чи вдасться зберегти Україну в «нейтральному статусі», оскільки це відповідало б застарілому сприйманню національної держави в
площині понять Вестфальської системи, яка не передбачала
передачі частину суверенітету наднаціональним органам.
Ця епоха відійшла в небуття. Однак тоді в контексті глобалізації цілком закономірно постає питання про прийнятну
альтернативу, коли держава (хочеться так кому-небудь, чи
ні) усе-таки змушена зважати на зміну глобальної конфігурації прийняття рішень.
Такою альтернативою може стати, очевидно, лише транснаціональна держава як адекватна відповідь на глобалізацію. Тоді з’ясується, що: національна держава зовсім не
застаріла, навпаки – без неї просто не обійтися; вона необхідна не лише для того, щоб забезпечувати внутрішню політику та геополітику, а й для того, щоб впливати на процес
прийняття рішень, політично оформляти процес глобалізації, транснаціонально його регулювати, щоб навіть «біглий»
капітал став «осілим» і вписався в її локальну культуру.
Ізолювавши себе від процесів глобалізації, відгородившись
від них бар’єром протекціонізму, ми стали б повністю залежними від обставин, на які не здатні ні впливати, ні належним чином реагувати. Отож, транснаціональні держави, які
входять, наприклад, до Європейського Союзу, є сильними
державами, чия політична креативна влада виростає із колективних (кооперативних) відповідей на глобалізацію і
таким способом забезпечує свої національні інтереси.
Прийнявши такий спосіб мислення, ми вийдемо за жорсткі рамки парадигми «або-або» – або монополія національної держави, або моторошний образ імперської світової
держави – від чиїх владних претензій неможливо ухилитися. Натомість ми сприймемо новітнє реформоване поняття
міжнародного політичного простору як таке, що відкриває
широкі можливості для складної архітектури збереження і
державного суверенітету, і національної ідентичності, хоч і
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не в традиційному розумінні Вестфальської системи. Звичайно, усе це передбачає справжню революцію у світовідчутті, оскільки йдеться про необхідність внутрішнього
прийняття громадянами саме такого мислення й цілеспрямовану діяльність відповідно до усвідомлення себе рівноправним членом єдиної політичної спільноти на широких
просторах. Проте треба зважати й на те, що ці простори все
ще несуть на собі передсуди минулого, бо формувалися тривалий час у локальних утвореннях, за певних політичних
режимів та ще й в умовах «холодної війни». На думку аналітиків, навіть у нинішній об’єднаній Європі існує ще багато
політиків і спостерігачів, які звикли до добре відомих схем
часів «холодної війни». До того ж деякі держави аж надто
виразно намагаються ухилятися від принципу багатосторонності й швидше стають націоналістичними (та ж Франція).
Отже, для сприйняття принципу транснаціональності потрібен час, терпіння і наполеглива праця.
Ми усвідомлюємо, що такі судження щодо України видаються нині несвоєчасними, оскільки на найближчі десять
років для нашої держави не проглядається перспектива
входження до Європейського Союзу. І все ж ми маємо робити
все, щоб не лише адаптувати національне законодавство до
європейських норм, не лише здійснювати ринкові реформи
та розвивати співпрацю в рамках «привілейованого партнерства», а й насамперед створювати передумови для зміни менталітету людини, свідомості громадянина. Лише внаслідок
змін у світосприйманні широкими масами людей можна гарантувати й незворотність змін в українському політикумі,
який в історії України не раз засвідчував свою здатність до
зради національних інтересів заради власного збагачення.
Інакше кажучи, Україна стане транснаціональною державою і членом Європейського Союзу лише тоді, коли
з’явиться й укорениться відповідна добі глобальності свідомість людини й розуміння необхідності жити в такій транснаціональній державі. У цьому контексті громадянська
свідомість населення України звільняється від комплексу
«територіальної замкнутості» в рамках національної держави і відкриває шлях до такого розуміння держави, яка:
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1) визнає глобальність у її багатовимірності як необхідний
базовий стан справ; 2) робить визначення й організацію
транснаціонального ключем для нового відродження політичного – не лише в аспекті держави, але й в аспекті громадянського суспільства.
Отже, у звичних рамках національної держави не існує
відповіді на виклик глобалізації. Усамітнена в статусі «нейтралітету», огороджена бар’єрами протекціонізму національно-державна політика України дедалі більшою мірою
виявлятиме свою неконструктивність, стане більш затратною – і не лише в контексті економічному, а насамперед в
плані затиснення творчого потенціалу людини й можливостей самореалізації особистості. Самозакоханий національний егоїзм на державному рівні руйнує політику, а
транснаціональна кооперація – вносить в державну політику живий струмінь. Непереборна тенденція глобалізації
веде розумного за руку, а нерозумного тягнутиме за комір.
Яка доля судилася Україні? Не варто заплющувати очі
на те, що, не розбудувавши ще своєї національної держави,
ми змушені вже думати про транснаціональну перспективу,
а також зважати на появу тенденції до посилення постнаціональних чинників. Навіть не ставши членом Європейського
Союзу, ми маємо поєднувати питання становлення національної економіки, управлінських механізмів, полікультурної ідентичності з вимогами глобалізації, а тому змиритися
з позбавленням частини національного суверенітету, частини соціального контролю над внутрішніми процесами.
Навіть в об’єднаній Європі тенденція до розгляду суспільних
процесів крізь призму вільного пересування капіталів, товарів і робочої сили викликала хвилю виступів на захист національної, регіональної та етнічної ідентичності, яка бере
сили в демонстративній прихильності до традиційних цінностей. І в «старій добрій» Європі модернізація та нові технології, цивілізовані умови життя й форми організації
освіти, набутки демократії проходять, урешті-решт, випробування на відповідність традиційним цінностям національної культури, упираючись у них час від часу як у
нездоланний бар’єр. Провальні підсумки голосування за
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нову конституцію Європи засвідчили, що європейці надто
швидко захотіли перейти від етапу транснаціональної держави до постнаціональної (чи наднаціональної), але не всі
європейські нації виявилися готовими сприйняти цю ідею.
За національну державу відчайдушно тримаються також
молоді держави, які утворилися після розпаду Югославії,
серйозна загроза асиміляції непокоїть Чехію і Словаччину.
Навіть Польща, яка має сильну державну традицію, відповіла на виклик ідентичності неприйняттям європейської
конституції та приходом до влади консерваторів. А це засвідчує, що погодившись на варіант транснаціональної держави, Польща також не готова прийняти постнаціональний
статус.
Що вже говорити про інші народи, особливо новоутворених пострадянських держав, для яких духовні цінності стають останньою надією на збереження неповторних рис
соціуму, оскільки модернізація і глобалізація поки що
сприймається цими народами як експансія західних цінностей, своєрідна «вестернізація», що загрожує етнічній ідентичності й національній солідарності. Особливо рельєфно це
виявилося в нашій державі, коли завдяки піар-технологіям
виборчих кампаній (президентської 2004 р. та парламентської 2006 й 2007 рр.) повною мірою проявився амбівалентний характер зовнішньополітичної ідентифікації України
між Заходом і Росією. І це не дивно, оскільки ідентичність
внутрішня і зовнішня мали б збігатися, а за відсутності
внутрішньої й зовнішня виявляється вкрай розмитою. Польський досвід змушує нас тричі подумати: не завершивши
процес національно-державного будівництва, не «зосередившись на Україні», а пустивши її в русло форсованої «вестернізації», ми можемо досягти жахливого результату –
національного розколу. Однак це не означає, що треба відмовитись або від ідеї української національної державності,
або від ідеї транснаціональної державності в складі об’єднаної Європи. Тут не допоможе ексклюзивна логіка «або-або»,
а лише інклюзивна «і – і»: процес розбудови національної
держави і утвердження національної ідентичності має йти
паралельно, хоч і різношвидкісно, із процесом європейської
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інтеграції, де критерієм балансу цього поступу має бути
факт збереження національної єдності, досягнення національного солідаризму.
Варто звернути увагу на застереження українського політолога Андрія Єрмолаєва щодо сумної перспективи України в разі неадекватного для національних інтересів
цивілізаційного вибору: на схід від України формується
новий простір, який можна назвати «великою Євразією», де
«буде підведена риска під ідеологією російського націоналізму і буде запропонована нова регіональна ідеологія,
що сприятиме формуванню нового утворення на основі Шанхайської четвірки та ЄЕП. Не виключено, що найближчим
часом ми межуватимемо з великим регіоном, у якому поєднаються національна державність із впливовими міжнаціональними структурами, і де розвиватимуться потужні
транснаціональні корпорації, зокрема російські сировинні
монополії й китайські банківські союзи. Усе це не може не
вплинути на ситуацію в Україні». Ідеться насамперед про вірогідний варіант: запропонувати Україні взяти участь у одному з цих мегапроектів – або добровільно, або під силовим
тиском, з можливим дробленням України як національного
цілого. Тобто, гігант, що формується, може просто роздерти
Україну, тому що ця територія цікавитиме його не як щось
цілісне, а лише як ресурс [5]. Отже, подальше уповільнення
європейських ініціатив і розширення євразійського впливу
передбачає невідкладне опрацювання нашим правлячим
класом ефективної національної стратегії.
Згодом з’ясувалося, що в ситуації, коли Росія прагнула
військово-політичного союзу з КНР, Пекін прагнув отримати лише тактичні вигоди, а тому продемонстрував доволі
прохолодне ставлення до цієї ідеї. У результаті сталося так,
що Шанхайська організація співробітництва, яка розглядалася в Москві як зародок антиамериканського союзу, насправді стала просто інструментом проникнення Китаю в
Центральну Азію. Більше того, Китай став державою-гарантом українського суверенітету й територіальної цілісності,
який підтвердив ці гарантії у 2006 р. Зрозуміло що з боку
України це викликало бажання активізувати діалог з КНР.
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Такий курс видається слушним з огляду на відсутність
позитивної програми дій Кремля стосовно України, непоодинокі виступи російських високопосадовців з приводу оголошення своєрідного ультиматуму, у якому збереження
територіальної цілісності України пов’язувалося б з її переходом до «особливих відносин» з Російською Федерацією.
Прийняття Україною такого ультиматуму означало б визнання російського протекторату над нині ослабленою
нашою державою. На думку таких відомих експертів, як
академік В. Горбулін і доктор політичних наук О. Литвиненко, «не виключено, що встановлення протекторату може
розглядатися лише як перехідний етап для подальшого
територіального поділу України, імовірно, на три частини,
за моделлю, оприлюдненою, швидше за все, російською розвідкою в італійському геополітичному журналі «Limes».
Ідеться про пряме включення півдня і сходу України до
складу РФ, створення маріонеткового уряду на теренах
Центральної України та відмежування від Західної як основного “порушника спокою”» [6].
Аналітики звертають увагу й на те, що офіційна Москва
вдається до жорсткої політики тиску за допомогою енергетичних важелів, а також через активізацію проросійських
громадсько-політичних структур в Україні, зокрема парамілітарних козачих формувань, навколоцерковних об’єднань
(різноманітних православних братств), проросійських спілок у середовищі етнічних меншин. Дедалі агресивнішої тональності набувають спеціальні інформаційно-психологічні
операції проти України, які здійснюються Москвою через
підконтрольні мас-медіа. Для дестабілізації українського
суспільства й держави спецпропагандисти активно спекулюють на проблемах реалізації гуманітарних і політичних
прав російськомовної спільноти в Україні. Простежуються
спроби дискредитації політичного курсу та політичних лідерів і керівників України. Підтримуються й поширюються
антинатовські стереотипи, сформовані ще за радянських
часів. Відбувається цілеспрямована компрометація політики української держави щодо відновлення історичної
пам’яті й справедливості.
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Усе це кидає виклик нашому суспільству й прискорює
активний пошук «великих ідей» для України. Ідуть дискусії
й на офіційному рівні. Та як це не прикро, результати дискусій не завжди втілюються в програмні концептуальні документи на державному рівні. Наприклад, скільки б не
говорили про розкол України на Схід та Захід, але при тому
залишається не прийнятою концепція державної етнополітики, уже який рік поспіль не розглядається закон про національні меншини, який, до речі, пройшов експертизу та
дістав високу оцінку в Раді Європи.
Натомість висуваються проекти опрацювання на державному рівні єдиної для всієї країни «програми національної
ідеології» та «національної історії» з їх подальшим практичним впровадженням у життя. Така постановка питання видається дивною, оскільки на рівні дискурсу українських
політологів уже нібито вдалось досягти згоди, що українська
національна ідея не може набути форми якогось директивного документу і не може бути сформульованою раз і назавжди, адже за своєю суттю вона є лише креативною реакцією
суспільства на виклик часу, який постійно видозмінюється,
повертаючи проблеми вітчизняної історії, нашого сьогодення та майбутнього то одним, то іншим боком. У суспільстві має відбуватися постійний діалог, інтелектуальне
напруження, яке б продукувало нові й нові ідеї щодо вирішення актуальних проблем сучасності. Національна ідея, на
відміну від Конституції, або якогось іншого законодавчого
акта, не може мати форму написаного і обов’язкового до виконання припису. Вона є мінливою, провокативною, а тому
може набувати лише віртуально-дискусійної форми пошуку
відповіді на запитання: «Ким ми були? Ким ми є? Ким ми
прагнемо бути?».
На рівні громадянського суспільства розглядаються цікаві думки, які гідні ширшої дискусії. На наш погляд, надзвичайно продуктивною є висунута свого часу ідея Р. Проді
про створення в рамках проекту «Великої Європи» слов’янського «світу», органічними елементами якого могли б стати
слов’янські народи й держави Центральної та Східної Європи, які мають багато спільного в економіці й політичній
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поведінці, психології, культурі й побуті (зокрема, проект
Міжмор’я). Аргументи на користь такого проекту досить вагомі. Дуже спокусливо, але вже практично неможливо для
українців відтворити формулу «один народ – одна держава»
в її класичному для Східної Європи етнонаціональному вигляді. Проте ні до чого доброго не приведе й форсована реалізація класичної ліберальної парадигми «політичної нації»
з її громадянською самосвідомістю, державницьким патріотизмом і активною індивідуалістською позицією. Ми поділяємо думку тих історіософів і політологів, які вбачають
увесь парадокс ситуації в тому, що в суспільствах, які не
пройшли повноцінного національного саморозвитку, але
«вкинуті» у процеси соціального перепроектування, ліберальна «політична нація» (краще – «громадянська») може
виявитися ще більш руйнівним способом самоорганізації,
ніж попередня «етнонація».
Прикладів цьому цілком достатньо. Під час виборів до
Верховної Ради конкуруючі політичні партії набули виразного регіонально-національного забарвлення. Після цього
важко доводити, що роль етнічного фактору в Україні неухильно падає. Напрошується висновок: обидва процеси – і
етнонаціонального відродження, і формування громадянської нації – мають однакове право на існування. Вони є
повсякденною реальністю життя, паралельними, хоч і різношвидкісними процесами.
У ситуації, що склалася в Європі, Україна повинна виходити з того, що жодна нація не має монополії на європейський проект. Більше того, європейський цивілізаційний
проект не тотожний нинішньому Європейському Союзу.
Тому нації-претенденти на участь у європроекті повинні ініціювати нові, синхронні підходи до розгортання європейського цивілізаційного простору – як в економічній, так і в
геокультурній площині. Лише в такий спосіб розгорнеться
повноцінний процес формування Європи як цивілізаційного
утворення. І в цьому сенсі Європа є провісником створення
співдружності культурних світів-спільнот як цілого, як
нової цивілізації. Складові нової європейської цивілізаційної платформи такі: романо-германська спільнота-культура;
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англосаксонська спільнота-культура; норманська спільнота-культура; середземноморська спільнота-культура, частиною якої є Туреччина і толерантна версія ісламу;
слов’янський світ – поки що роздроблений і занурений «у
себе».
Таким чином, «Велика Європа» уявляється як об’єднання союзів, як мережева транснаціональна структура,
конфедерація малих міжнаціональних спільнот. Це потребує створення та реалізації моделі регіонального розподілу
праці й формулювання міжнаціональної політики регіонального мультикультуралізму. Цей процес уже розгортається в Європі, але без України. Україна все ще перебуває у
полоні внутрішнього, локалізованого осмислення.
Сьогодні одним із невідкладних завдань українського
суспільства є напрацювання політико-правових механізмів
реалізації влади народу. Переймаючись долею країни, ми
мали б усвідомити, що в українському політикумі залишається широкий простір для суспільного договору на основі
компромісу, завдяки якому політико-економічні й соціогуманітарні стратегії мали б спрямовуватися на довгострокову
перспективу створення громадянського суспільства, упорядкування політичної структури та судової системи, переходу
до правової держави та забезпечення національної консолідації. Стрижневий момент цього самоосмислення – досягнення суспільного солідаризму на основі самоідентифікації
громадян України як єдиного цілого, усвідомлення самих
себе як єдиного «МИ» та уподібнення на основі встановлення спільних соціонормативних цінностей, емоційних переживань і спрямованості внутрішнього світу. Однак,
усупереч об’єктивній необхідності, Україна з її національною ідеєю демократизму поступається «ліберальній імперії»
Росії, тому що різниця між Росією й Україною в цьому сенсі
полягає не в рівні державного контролю, а в ступені внутрішньої національної зосередженості, національної самосвідомості й упевненості у вірності обраного курсу та в
завтрашньому дні.
Уже влітку 2008 року для європейських держав стало
очевидним, що несприятливе поєднання внутрішніх і зов558
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нішніх чинників завдає нашій країні непоправної шкоди.
Заяви, зроблені на саміті НАТО в Бухаресті, про те, що Україна й Грузія «стануть членами НАТО», мали б зміцнити
впевненість цих країн і заспокоїти побоювання Росії через
ухвалення продуманого й узгодженого підходу до наступного розширення НАТО. Однак сталось усе навпаки – заяви
й дії Росії після Бухареста викликали в одних країнах НАТО
побоювання за наслідки ігнорування російської позиції, а в
інших – побоювання за наслідки капітуляції перед нею.
Проте йшлося про більше – про національну ідентичність і
безпеку в регіоні Центральної та Східної Європи, Чорноморського басейну. На жаль, коли питання стосувалося позиції
України, то з’ясовувалась несприятлива для України картина: період політичного паралічу, котрий може затягнутися до президентських виборів, та навіть довше. Якщо
ситуація не буде врегульована конституційним і легітимним
із погляду громадськості шляхом, може скластися уява не
лише про невміння українського керівництва подолати розкол, а й про нездатність навіть замислюватися над складністю проблеми й необхідністю принципового її вирішення.
На разі відсутня визначеність, а тому «млосна спокуса євроінтеграції» поки що сприймається українським політикумом скоріше як «fata morgana». У разі утримання ситуації
у стадії перманентного «політичного паралічу» ми навряд
чи зможемо піднести нашу державу до статусу «опорної
точки» європейської архітектури. Скоріше навпаки – геополітичний простір України тяжітиме до того, щоб стати лінією розлому в міжнародній системі й джерелом величезних
потрясінь, інтриг і розбіжностей.
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